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XViii MiĘDzynARODOWy MistRzOWsKi
WROcŁAW, 19-29 sieRPniA

KieROWnictWO ARtystyczne i ORgAnizAcyjne KuRsu –

Laura ŻYBuRAPiotr ŚwitoŃJustyna PHiLiPPsandra PERisA Paweł PoPko

Marta CZECHMichał BŁAsZCZYkDorota BAJANAl Bahair FAisAL kacper BAJAN

Michał MĘDZkiEwiCZAnna LiPiAkMartyna GąsiEwskAMichał FERBER Alicja GutowskA

Międzynarodowe Mistrzowskie Kursy Pianistyczne we Wrocławiu są organizowane corocznie od 1993r.
przez Towarzystwo im. F. Liszta. Cieszą się one znaczną międzynarodową renomą, uczestniczyło w nich po-
nad 500 pianistów z 26 krajów w Europie, Azji i Ameryce Północnej. Celem tych spotkań, przeznaczonych
dla zaawansowanych już pod względem profesjonalnym młodych artystów, jest możliwość dalszego dosko-
nalenia swoich umiejętności pod kierunkiem najwybitniejszych pianistów-pedagogów. Niejednokrotnie taka
forma kształcenia, ma bardzo duże (czasem nawet decydujące) znaczenie dla rozwoju osobowości artystycz-
nej i profesjonalnych umiejętności młodych muzyków. Uczestnicy mogą zgłosić dowolny repertuar solistycz-
ny, lub w zakresie duetów fortepianowych.
W tym roku pianiści pracować będą pod kierunkiem Aleksieja Orłowieckiego – wybitnego pianisty i pe-
dagoga z Sankt Petersburga, który m.in. prowadził już w naszym kraju ponad 30 kursów pianistycznych
i był jurorem 10 konkursów.Wykłady na temat gry á vista oraz roli prawidłowego przygotowania instrumen-
tu w dydaktyce i wykonawstwie pianistycznym wygłosi Juliusz Adamowski, a w problematykę akustyki sal
koncertowych i techniki nagrań oraz percepcji dźwięku wprowadzi dr Maurycy Kin.
Otwarte zajęcia kursu odbywać się będą codziennie od 19 sierpnia w Klubie Muzyki i Literatury (pl. Ko-
ściuszki 9) według ogłoszonego na początku kursu szczegółowego harmonogramu.

uczestnicy KuRsu:



sierpień 2011 « Co JEst GRANE « str. 1www.cojestgrane.pl

Do tegorocznej edycji zgłosiło się 15 pianistek
i pianistów z trzech państw. Łącznie uczestnicy
kursu są laureatami kilkudziesięciu nagród i wy-
różnień na różnych konkursach muzycznych.
KOnceRty uczestniKóW KuRsu:
19 sierpnia, godz. 19.30
WROCŁAW, KMiL (recital Piotra Świtonia)
26 sierpnia, godz. 18.00
BRZEg, Zamek Piastów Śląskich
27 sierpnia, godz. 19.30
DUSZNIKI ZDRóJ, Dworek im. F. Chopina
28 sierpnia, godz. 18.00
WROCŁAW, Filharmonia
29 sierpnia, godz. 19.30
WROCŁAW, Klub Muzyki i Literatury
Koncert połączony z wręczeniem dyplomów i spo-
tkaniem kończącym kurs.

KuRs PiAnistyczny
2011

– juliusz ADAMOWsKi
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PROfesOR KuRsu:
aleksiej oRłoWiecki

WyKŁADOWcy KuRsu:

Kurs organizowany jest przez Towarzystwo im. Ferenca
Liszta i Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie
przy współpracy organizacyjnej Państwowej Szkoły Mu-
zycznej II stopnia, Filharmonii Wrocławskiej, Klubu Muzy-
ki i Literatury we Wrocławiu, Muzeum Piastów Śląskich
w Brzegu i Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Dusz-
nikach Zdroju oraz przy pomocyWydziału Promocji Urzę-
du Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
Realizacja Kursu jest możliwa dzięki dofinansowaniom
przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Samo-
rządWojewództwa Dolnośląkiego oraz Związek Artystów
Wykonawców STOART.

961- 962 Wieczory lisztowskie

ALEXEY KOMAROV – fortepian (Moskwa)
6 sierpnia, godz. 20.00 – WłoszakoWice
Pałac sułkowskich ul. k. kurpińskiego 29

koncert zatytułowany „w rytmie walca” – jest muzycz-
ną opowieścią o walcu zawierającą wielkie bogactwo sty-
lizacji, najbardziej popularnego tańca wieku XiX,
obecnego do dzisiaj w życiu towarzyskim i na estradach.

PIOTR ŚWITOŃ – fortepian
Recital inauguracyjny XViii-ego Międzynarodowego Mi-
strzowskiego kursu pianistycznego we wrocławiu.
19 sierpnia, godz. 19.30 – Wrocław
klub Muzyki i Literatury, pl. T. kościuszki 9
Program: J. Brahms – klavierstücke op. 118, B. Bartok
– improwizacje op. 20, L. van Beethoven – sonata f-moll
op. 57 „Appassionata”, F. Liszt – Dolina obermana.
koncerty prowadzi Juliusz adamowski.

aLeXeY koMaRoV – absolwent
konserwatorium im. Piotra Czajkow-
skiego w Moskwie po studiach (łącz-
nie ze studiami podyplomowymi)
pod kier. profesora Jurija slesariewa.
Doskonalił się też w Accademia Pia-
nistica Incontri col Maestro w imoli

(włochy) u Lazara Bermana i u Borisa Petrushansky`ego. Za-
chwycił swoją wirtuozerią wrocławskich melomanów pod-
czas i Międzynarodowego konkursu Pianistycznego im. F.
Liszta 1999 r. oraz podczas występów 2001 i 2010 r. Jest lau-
reatem kilku międzynarodowych konkursów pianistycznych.
koncertuje jako solista (recitale i koncerty symfoniczne) w Ja-
ponii, kazachstanie, Niemczech, Polsce, Rosji, słowenii i we
włoszech. Juror konkursów dla młodych pianistów Chopin's
Golden Ring w Radovljicy (słowenia – 2005, 2006).

PioTR ŚWiToń ur, we wrocławiu
w 1984 r. Naukę grę na fortepianie
rozpoczął w osM i i ii st. im k. szy-
manowskiego we wrocławiu, gdzie
jego nauczycielkami były Alicja
Blachno-kisiel i Marianna Nykiel-
-krakowczyk. Jest absolwentem AM

w Poznaniu po studiach pod kier. prof. waldemara Andrze-
jewskiego. Następnie studiował na Universität der Künste
Berlin u prof. Reinera Beckera oraz w Hochschule für Musik
Carl Maria von Weber Dresden u prof. Petera Rösel'a. Piotr
Świtoń jest laureatem międzynarodowych konkursów piani-
stycznych. koncertował m.in. w Niemczech, Japonii, Polsce,
szwajcarii i we wloszech. Pomimo młodego wieku poświę-
ca wiele czasu pedagogice. Prowadził kursy pianistyczne
w Polsce, Niemczech i Japonii. Był wykładowcą Letnich kur-
sów Pianistycznych organizowanych corocznie przez Musik
und Kunstschule Berlin.

TOWARZYSTWO im. FERENCA LISZTA
pl. T. Kościuszki 9, 50-028 Wrocław
tel.: 600 39 36 34; www.liszt.art.pl TiFL
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GGOODDZZIINNYY  PPRRAACCYY  KKAASSYY  OOPPEERRYY  WWRROOCCŁŁAAWWSSKKIIEEJJ  WW  SSIIEERRPPNNIIUU  22001111
88--1122  ssiieerrppnniiaa, w godz. 13.00-17.00 | 1133--1155  ssiieerrppnniiaa KASA NIECZYNNA
1166--3311  ssiieerrppnniiaa, w godz. 12.00-18.00 (od poniedziałku do piątku)

Kasa opery, ul. Świdnicka 35, tel.: 71 370 88 18
IINNFFOORRMMAACCJJAA  II   RREEZZEERRWWAACCJJAA  BBIILLEETTÓÓWW

Dział promocji i organizacji widzów:
tel: 71 370 88 80, 71 370 89 48 tel/fax: 71 370 88 81

PRE MIE RY SE ZO NU 2011/2012

Dyrekcja zastrzega sobie możliwość zmian w repertuarze

eWa Mich nik
za PRa sza

Po urlo po wej prze rwie, ope ra wro cław ska roz po -
czy na przy go to wa nia do no we go se zo nu ar ty stycz -
ne go 2011/2012. Pra cu je my in ten syw nie
nad spek ta kla mi pre mie ro wy mi (obok pre zen tu je -
my ty tu ły i ter mi ny) oraz re per tu aro wy mi.

w sierp niu nasz ze spół po raz ko lej ny wy stą pi go -
ścin nie na Fe sti wa lu w Xan ten (Niem cy) pre zen tu jąc
wie lo ty sięcz nej wi dow ni zgro ma dzo nej w pięk nym,
rzym skim am fi te atrze, „Car men” G. Bi ze ta w re ży se -
rii Ada ma Front cza ka oraz kon cert „Vi va la ope ra”,
w któ re go pro gra mie umie ści li śmy frag men ty oper:
G. Puc ci nie go, G. Ver die go, M. Mu sorg skie go 
i J. of fen ba cha.

ope ra wro cław ska 8 wrze śnia za in au gu ru je no wy
se zon ar ty stycz ny (66 w po wo jen nej hi sto rii wro -
cła wia) spek ta klem „Don Gio van ni” w. A. Mo zar ta
w re ży se rii Ma riu sza tre liń skie go i pod ba tu tą 
Bas se ma Aki ki. w par tii ty tu ło wej wy stą pi Ma riusz
Go dlew ski. ogrom nie się cie szy my, że „Don Gio van -
ni”, ostat nia pre mie ra mi nio ne go se zo nu (maj br.)
spo tka ła się z bar dzo do brym przy ję ciem pu blicz -
no ści oraz kry ty ków mu zycz nych.

ten spek takl jak i ko lej ne: „opo wie ści Hof f man na”
J. of fen ba cha (9 wrze śnia), „król Ro ger” 
k. szy ma now skie go (10 wrze śnia), „Bo rys Go du -
now” M. Mu sorg skie go (11 wrze śnia) pre zen to wać
bę dzie my w dniach, w któ rych wro cław bę dzie
miej scem ob rad Eu ro pej skie go kon gre su kul tu ry.

ser decz nie za pra szam wro cła wian i uczest ni ków
kon gre su do ope ry wro cław skiej.

ewa Mich nik
dy rek tor na czel ny i ar ty stycz ny ope ry Wro cław skiej

11, 12, 13, 18, 19, 20
XXII 22001111

HHAA  LLAA  SSTTUU  LLEE  CCIIAA

KKNNIIAAŹŹ  IIGGOORR ALEK SAN DER BO RO DIN
KIEROWNICTWO MUZYCZNE EEWWAA  MMIICCHH  NNIIKK
REŻYSERIA LLAA  CCOO  AADDAA  MMIIKK
MMEE  GGAA  WWII  DDOO  WWII  SSKKOO  OOPPEE  RROO  WWEE  

17, 18
XXIIII 22001111

OOPPEERRAA  WWRROOCCŁŁAAWWSSKKAA

PPUU  ŁŁAAPP  KKAA ZYG MUNT KRAU ZE
KIEROWNICTWO MUZYCZNE TTOO  MMAASSZZ  SSZZRREE  DDEERR
REŻYSERIA EEWWEE  LLII  NNAA  PPIIEE  TTRROO  WWIIAAKK
PPRRAA  PPRREE  MMIIEE  RRAA  ŚŚWWIIAA  TTOO  WWAA
NA POD STA WIE DRA MA TU TA DE USZA RÓ ŻE WI CZA

4, 5
IIII 22001122

OOPPEERRAA  WWRROOCCŁŁAAWWSSKKAA

CCÓÓRR  KKAA  ŹŹLLEE  SSTTRRZZEE  ŻŻOO  NNAA
FER DI NAND HE ROLD, JOHN LANCH BE RY
CHOREOGRAFIA GGIIOORR  GGIIOO  MMAA  DDIIAA
PPRREE  MMIIEE  RRAA  BBAA  LLEE  TTOO  WWAA

18, 19, 21
IIII 22001122

OOPPEERRAA  WWRROOCCŁŁAAWWSSKKAA

SSAAMM  SSOONN II DDAA  LLII  LLAA CA MIL LE SA INT -SA�NS
KIE ROW NIC TWO MU ZYCZ NE CCHHII  KKAA  RRAA  IIMMAA  MMUU  RRAA
DY RY GENT TTAA  DDEE  UUSSZZ  ZZAA  TTHHEEYY
IN SCE NI ZA CJA I RE ŻY SE RIA MMII  CCHHAAŁŁ  ZZNNAA  NNIIEECC  KKII
WWZZNNOO  WWIIEE  NNIIEE

14, 15, 22
IIVV 22001122

OOPPEERRAA  WWRROOCCŁŁAAWWSSKKAA

OOTTEELL  LLOO GIU SEP PE VER DI
KIE ROW NIC TWO MU ZYCZ NE EEWWAA  MMIICCHH  NNIIKK
IN SCE NI ZA CJA I RE ŻY SE RIA MMII  CCHHAAŁŁ  ZZNNAA  NNIIEECC  KKII

PPRREE  MMIIEE  RRAA  OOPPEE  RROO  WWAA

15, 17
VVII 22001122

SSTTAA  DDIIOONN  OOLLIIMM  PPIIJJ  SSKKII

BBAALL  MMAA  SSKKOO  WWYY GIU SEP PE VER DI
KIE ROW NIC TWO MU ZYCZ NE TTOO  MMAASSZZ  SSZZRREE  DDEERR
IN SCE NI ZA CJA I RE ŻY SE RIA MMII  CCHHAAŁŁ  ZZNNAA  NNIIEECC  KKII
MMEE  GGAA  WWII  DDOO  WWII  SSKKOO  OOPPEE  RROO  WWEE
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Rynek-Ratusz 24, 50-101 wrocław
tel.: 71 344 28 64
fax: 71 344 28 65

Dyrektor: Piotr Borkowski
Zastępca dyrektora: igor wójcik
www.okis.pl, okis@okis.pl

oŚRoDek
kULTURY i szTUki

we Wrocławiu
SSIIEERRPPIIEE

  22001111

zaprasza pon.-pt., w godz.10.00-18.00
tel. 71 342 22 91

www.dcik.pl; cik@okis.pl

MAR�CIN�MIER�ZIC�KI�– HiGH DE Fi Ni tioN
w twór czo ści artysty punk tem wyj ścia był ob raz, a ra czej prze kra cza nie me dium
ma lar skie go w kie run ku ak cen to wa nia je go ma te rial no ści. obec nie ar ty sta po ru -
sza się w ob sza rze dzia łań si te spe ci fic, czę sto z za sto so wa niem nie tyl ko obiek -
tów, ale rów nież dźwię ku. Jego prace nie ist nie ją bez od bior cy. Pra wie za wsze ich
sens kry sta li zu je się w mo men cie za ję cia okre ślo nych po zy cji w prze strze ni.

Wystawa potrwa do 21 sierpnia br. Galeria sztuki Wozownia, ul. Ducha Św. 6, Toruń

W nu me rze wa ka cyj nym (li piec -sier pień) mie sięcz ni ka oD RaoD Ra: skal ski o po li tycz nym przed nów -
ku · ko zie lec ki o prze wod ni kach du cho wych · Roz mo wy z Mar ki ja nem Tro fi mia kiem, Mir ko De -
mi ciem i Wie sła wem sa niew skim · Wier sze: se xton, Vu ka no vić i Mi ko ła jew ski · Re la cja
z fe sti wa lu w can nes · Ma rai i es ter ha zy · Urba nek o Bro niew skim, Ta ran czew ski o no wo siel -
skim, ko ron kie wicz o Wa ży ku

WA�DIM�JUR�KIE�WICZ�wY stA wA Mo No GRA FiCZ NA
Na eks po zy cji za pre zen to wa nych zo sta nie kil ka dzie siąt czar no -bia łych fo to gra -
fii, przede wszyst kim z lat 50. i 60. Mo no gra ficz nej wy sta wie wa di ma Jur kie -
wi cza to wa rzy szyć będzie al bum do ku men tu ją cy je go do ko na nia ar ty stycz ne. 
Wa dim Jur kie wicz (ur. 08.08.1911) – choć je go twór czość i oso ba są dziś
nie co za po mnia ne i nie do ce nia ne – był po sta cią nie zwy kle barw ną. Z wy -
kształ ce nia le karz, z za mi ło wa nia ar ty sta. Jesz cze w cza sie stu diów na wy -
dzia le Le kar skim uni wer sy te tu wi leń skie go za in te re so wał się ma lar stwem.
od dał się tej pa sji bez resz ty, co nie zna czy, że bez kry tycz nie pod cho dził
do swo jej twór czo ści. Był czło wie kiem nie zwy kle wy ma ga ją cym wzglę dem
sie bie i w przy pły wie zwąt pie nia znisz czył wszyst kie swo je ry sun ki i akwa re -
le. Po tym in cy den cie ni gdy już nie po wró cił do ma lar stwa.
od 1952 r. na le żał do Związ ku Pol skich Ar ty stów Fo to gra fi ków. w ro ku 1957
roz po czął dzia łal ność fo to gra ficz ną wraz z Bo że ną Mi cha lik, Zbgnie wem sta -
niew skim i Ed mun dem wi tec kim w ra mach twór czych po szu ki wań wro cław -
skiej gru py „Po dwór ko”. Za ło że niem pro gra mo wym tej nie zwy kle
in te re su ją cej gru py by ło szu ka nie no wych środ ków wy ra zu w fo to gra fii,
przy za cho wa niu od ręb no ści in dy wi du al nej po szcze gól nych au to rów. Pierw -
sza wy sta wa „Po dwór ka” z udzia łem wa di ma Jur kie wi cza mia ła miej sce we
wro cław skim pa wi lo nie ZPAP w ro ku 1958. Po ka za no ją rów nież w war sza -
wie w sta rej Ga le rii. od tam tej po ry wa dim Jur kie wicz pre zen to wał swo je
pra ce mię dzy in ny mi w An glii, Bra zy lii, in diach, Mek sy ku, sta nach Zjed no czo -
nych i by łym Związ ku Ra dziec kim. wa dim Jur kie wicz zgi nął tra gicz nie ra żo -
ny prą dem w swej ciem ni fo to gra ficz nej 15 ma ja 1962 ro ku. 

Wer ni saż 5 sierp nia, godz. 17.00. Wy sta wa po trwa do 1 paź dzier ni ka br.
DcF „Do mek Ro mań ski”, pl. bpa nan kie ra 8, Wro cław

IGOR�WÓJ�CIK
MA LAR stwo

Ma lar stwo igo ra wój ci ka to płyn -
na ko eg zy sten cja wy bra nych sty li styk
i struk tur. kon struk ty wi stycz ny po -
rzą dek prze ni ka się z sur re ali stycz ny -
mi sko ja rze nia mi. 
twar de, ra cjo nal ne po dzia ły geo me -
trycz ne prze pla ta ją się z for ma mi bio -
lo gicz ny mi i or ga nicz ny mi. wój cik
ze sta wia mię si ste i fak tu ro we płasz -
czy zny z se ce syj ny mi li nia mi. wy cy -
ze lo wa ne po mi strzow sku powierz-
ch nie łą czą się z eks pre syj ny mi
i spon ta nicz ny mi ge sta mi. 
ta wie lo war stwo wość sty li stycz -
na i zna cze nio wa, po ka zu je ar ty stę,
któ ry pro wa dzi in te lek tu al ną grę
z kon wen cja mi, za da je so bie i od bior -
com py ta nie, na któ re nie ma pro -
stych od po wie dzi. 
Je go plu ra li stycz ny i py ta ją cy świat
ma lar ski to swo iste zwier cia dło rze -
czy wi sto ści. Rze czy wi sto ści rów no -
le głych, wie lo ra kich i prze ni ka ją cych
się en klaw men tal nych i kul tu ro wych. 

Wer ni saż 4 sierp nia, godz. 18.00
Wy sta wa po trwa do 15 wrze śnia br. 

Ga le ria Dol no ślą sie go cen trum 
in for ma cji kul tu ral nej – okis
Ry nek -Ra tusz 24, Wro cław
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KON�CERT�ORA�TO�RYJ�NY
J. a. has se – oRa To RiUM na wró ce nie św. au gu sty na
iwo na Le śniow ska -Lu bo wicz – so pran
alin De le anu – kon tra te nor; Piotr olech – kon tra te nor
Max cio lek – te nor; hen ryk Bo ehm – bas
wRo CŁAw skA oR kiE stRA BA Ro ko wA
Ja ro sław Thiel – dy ry gent
Pod czas wie czo ru za pre zen to wa ne zo sta nie wo kal no -in -
stru men tal ne dzie ło Jo han na Adol fa Has se (1699–1783),
kom po zy to ra, któ ry był w swych cza sach uwa ża ny
za jed ne go z naj więk szych kom po zy to rów nie miec kich. 
wro cław ska or kie stra Ba ro ko wa oraz so li ści -śpie wa cy
z Pol ski, Nie miec i Ru mu nii za pre zen tu ją ora to rium „Na -
wró ce nie św. Au gu sty na”. Dzie ło to, któ re sta no wi wcze -
sno kla sycz ną kon ty nu ację wiel kich ba ro ko wych
kom po zy cji re li gij nych jak np. „Me sjasz” Händla, zo sta -
ło po raz pierw szy wy ko na ne w Nie dzie lę wiel ka noc ną
w 1750 r. na dwo rze sa skim w DreĽnie. Ze wzglę du
na po wią za nia dwo ru z Pol ską pod czas pra wy ko na nia
tekst ora to rium po da wa ny był tak że w ję zy ku pol skim. 
kon cert wro cław skiej or kie stry Ba ro ko wej po prze dzi
pre zen ta cję te go utwo ru pod czas te go rocz ne go fe sti wa -
lu uckermärki sche Mu si kwo chen w Niem czech.

12 sierp nia, godz. 19.00, sa la kon cer to wa 
Fil har mo nii Wro cław skiej, ul Pił sud skie go 19

GIU�SEP�PE�AMA�DEI�Re ci TaL FoR Te Pia no WY
Giu sep pe Ama dei wło ski pia ni sta uro dzo ny w 1968 r.
stu dia mu zycz ne od by wał z wy róż nie nia mi w kon ser wa -
to riach w Bol za no i Flo ren cji, a tak że w ko lo ni w Mu si -
khoch schu le i usA Hartt scho ol of Mu sic. Lau re at
licz nych kon kur sów m.in. dru gie miej sce Con�co�urs�Mu�-
si�cal�de�Fran�ce�w Pa ry żu w 2011 r. Na gry wał dla RAi
(wło chy), Deut sche wel le (Bonn) i Hart ford La te Ni ght
(usA). od ro ku 1998  uczy gry na for te pia nie oraz pro wa -
dzi dzia łal ność kon cer to wą. wy stę po wał z or kie strą lub
ja ko so li sta we wło szech, w Au strii, w szwaj ca rii, w Hisz -
pa nii, w sta nach Zjed no czo nych i w Pol sce.
w pro gra mie utwo ry J. s. Ba cha, F. Cho pi na i F. Lisz ta.

6 sierp nia, godz. 17.30, kMiL, pl. ko ściusz ki 9

MU�ZY�KA�W OGRO�DZIE�STA�RO�MIEJ�SKIM!
5 sierp nia, godz. 16.30 – Gi tA Ro wY Pik Nik
Pod czas kon cer tu na sce nie Let niej wy stą pią zna ko mi ci
ar ty ści – gi ta rzy ści kla sycz ni, jaz zo wi i fla men co: krzysz -
tof Pe łech, Le szek Po ta siń ski i Ro bert Hor na, ka me ra li -
sta An to nel lo Li xi, gi ta rzy sta jaz zo wy Mar cin olak,
fi na li sta pro gra mu Must be the Mu sic – Piotr Re stec ki
oraz ar ty ści fla men co – gi ta rzy sta ku ba Nie do bo rek
i Aga ta teo dor czyk z gru pą tan ce rek. Bi le ty: 25 zł 
19 sierp nia, godz. 20.00 – CA BA REt LA Bo CA
Au tor skie dzie ło Arie la Ra mi re za – prze nie sie Pań stwa
w la ta 20. i 30. ubie głe go wie ku do ka ba re tów Bu enos
Aires, gdzie na ro dzi ło się ar gen tyń skie tan go i gdzie kró -
lo wa li wiel cy ban do ne oni ści – mu zy cy, śpie wa cy i tan -
ce rze, mi strzo wie „smut nej my śli, któ rą się tań czy”, jak
na zwał tan go po eta En ri que san tos Discèpo lo.
wy stą pi Ariel Ra mi rez tan go Qu ar tet w skła dzie: Ariel Ra -
mi rez – ban do ne on /Da rek sa mer dak – for te pian / Jo ao
de so usa – wo kal / Do mi ni ka Bia ło stoc ka – gi ta ra. 
kon cert do peł nią wy stę py zna ko mi tych wro cław skich par
ta necz nych, na uczy cie le i po pu la ry za to rzy tan ga ar gen tyń -
skie go: Aga ta i to masz ko złow scy; Elż bie ta Jan kow ska
i krzysz tof Per dek; ka ta rzy na Press i ire ne usz Mi cha le wicz.
słu cha cze kon cer tu usły szą m.in. utwór „wro cław Gris”,
skom po no wa ny przez Arie la Ra mi re za na cześć wrocławia.
ariel Ra mi rez jest jed nym z naj słyn niej szych świa to wych
ban do ne oni stów. Na ukę gry na ban do ne onie roz po czął
w wie ku trzy na stu lat. Jest lau re atem licz nych fe sti wa li
folk lo ry stycz nych, grał w naj lep szych ar gen tyń skich ze -
spo łach tan go. kon cer tu je z wie lo ma uzna ny mi mu zy ka mi
m.in. w Chi le, Bra zy lii, Pe ru, Bo li wii i uru gwa ju. Jest wnu -
kiem jed ne go z naj słyn niej szych kom po zy to rów ar gen tyń -
skich, twór cy mszy kre ol skiej – Arie la Ra mi re za
Bi le ty w ka sie te atru la lek (w godz. 15.00-19.00) w ce -
nie od 60 do 30 zł (miej sca przy sto li kach ka wiar nia nych)
ogród sta ro miej ski, Wro cław ski Te atr La lek, pl. Te atral ny 4 

fot. P. kozioł

ZAREZERWUJ�CZAS�WE�WRZEŚNIU!
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sce na LeT nia cen trum ini cja tyw ar ty stycz nych (cia)
ul. siEN kiE wi CZA 8a (Bi le ty: 10 – 20 zł)

5 sierp nia, godz. 20.30 – „44”
idea spek ta klu wy ni ka z na szej po trze by przy bli że nia wi -
dzom te ma ty ki cier pie nia ko biet w ob li czu za gła dy. o nich
jest ten spek takl. Re ży se ria: pra ca zbio ro wa.
7 sierp nia, godz. 20.30 – oD Ci NEk, kA MiEŃ, Mu
oD Ci NEk – so lo ta necz ne. Epi zod z ży cia czło wie ka.
kA MiEŃ – tak do brze mi by ło, tak bez piecz nie.
ukry ta w chłod nym ka mie niu, (...) by łam wol na.(...)
Mu – w ję zy ku ja poń skim ozna cza pust kę. Pust ka po -
wsta je w ci szy, w bra ku, w bez rad no ści... Reż.: E. sta roń
12 sierp nia, godz. 20.30 – są siAD ki, cz. i -V
Cykl ko me dio wy, któ re go bo ha ter ka mi są dwie znu dzo ne
ży ciem ko bie ty – są siad ki pró bu ją ce w róż no rod ny (czę -
sto za baw ny) spo sób uroz ma icić przy tła cza ją ce je bez -
sens i ru ty nę eg zy sten cji. oprac. tek stu, reż.: Mar ta kwiek 
14 sierp nia, godz. 20.30 – PtA ki
Luź na ada pta cja sta ro żyt nej ko me dii – Pta ków Ary sto fa -
ne sa. Przed sta wie nie, w hu mo ry stycz ny spo sób, opo wia -
da o – zna nej od wie ków – ten den cji lu dzi do ma ni pu la cji
i chę ci pod po rząd ko wa nia so bie in nych. spek takl jest
uwień cze niem kil ku mie sięcz nej pra cy ama tor skiej Gru py
te atral nej Dla Do ro słych w CiA. Re ży se ria: Mar ta kwiek
18 sierp nia, godz. 20.30 
Pro gram ka ba re to wo -te atral ny gru py wi NE GREt z po -
gra ni cza pan to mi my, bur le ski oraz ko me dii wi zu al nej.
19 sierp nia, g. 20.30 – Mu skA JąC Ak sA Mit
opo wieść jest ma ni fe stem prze ciw utra co nej mi ło ści,
krzy kiem ko bie ty, wes tchnie niem, łzą (...)
ko CHAN kA – stu dium przy pad ku. opo wieść o mi ło ści
i zdra dzie... Na podst. opo wia da nia Ja nu sza wi śniew skie -
go. Re ży se ria: Ewa sta roń.
20 sierp nia, godz. 20.30 – sYs tEM
Art Fun da cja & te atr Ad spec ta to res za pra sza ją na spek -
takl teo Dum skie go „sYs tEM!”
Rzecz o tym jak sys tem wra sta w nas i ma mi, jak da le ce
je ste śmy nim, jak i dla cze go mu si my tak żyć. o kwa dra -
to wych ża rów kach, o wie sza niu na te le fo nie, wy bo rach
pre zy denc kich, mat kach pi jacz kach i ogro do wych kra sna -
lach. umarł Pre zy dent, niech ży je Pre zy dent!
Re ży se ria: the odo re wy -Dum ski
26 sierp nia, godz. 20.30 – CiA Ło
''kie dy by łam ma łą dziew czyn ką, wszy scy py ta li mnie,
kim chcę zo stać kie dy do ro snę. Chcę być do sko na ła – od -
po wia da łam. (...) Prze cież by cie do sko na łym jest o wie le
trud niej sze niż by cie le ka rzem, astro nau tą czy ra tow ni -
kiem. (...)” Eve En sler. Re ży se ria: Ewa sta roń
28 sierp nia, godz. 20.30 – tAM Do kąD JA Dą iN Ni...
Na mo ty wach „or kie stry ti ta nic” Chri sto Boj cze wa
Re ży se ria: ola Pejcz

WWW.PANTOMIMA.WROC.PL
Wrocławski Teatr Pantomimy im. H.Tomaszewskiego

al. Dębowa 16, tel. 71 337-21-04

PREMIERA: 2 września, godz. 19.00
3, 4 września, godz. 18.00

PREMIERA:

MIKROKOSMOS
REŻYSERIA: KONRAD DWORAKOWSKI
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OJ�CIEC�I SYN
ThE�ODOR�I MAR�CUS�VON�GO�SEN

Na wy sta wie po ka za nych jest po nad 50 prac the odo ra von
Go se na: rzeźb, me da li, mo de li z gip su i wo sku oraz rze -
mio sło ar ty stycz ne. Eks po zy cję uzu peł nia oko ło 85 prac,
głow nie gra fik i ry sun ków, Mar ku sa von Go se na i 6 go be -
li nów wy ko na nych przez je go żo nę, He dwig von Go sen.
Pra ce po cho dzą z ko lek cji mu ze al nych (m. in. Mu zeum
Miej skie wro cła wia, Mu zeum Na ro do we w war sza wie
i wro cła wiu) oraz pry wat nych, w tym z pry wat ne go zbio -
ru ro dzi ny von Go sen. wy sta wie towarzyszy ka ta log uzu -
peł nio ny o ar chi wal ne zdję cia i pro jek ty.

Wystawa czynna do 31 sierpnia br.
Mu zeum hi sto rycz ne, Pa łac kró lew ski, ul. kazimierza Wlk 35

DE�REK�MAT�ThEW�SLAT�TE�RY
PoR tRE tY Lu DZi ŚwiA tA

Ar ty sta fo to gra fik, an glik, miesz ka ją cy w szwaj ca rii, czło -
nek Świa to we go sto wa rzy sze nia Ar ty stów Fo to gra fi ków
i twór ców Au dio wi zu al nych, Ho no ro wy czło nek Dol no -
ślą skie go sto wa rzy sze nia Ar ty stów Fo to gra fi ków i twór -
ców Au dio wi zu al nych. Fo to gra fią zaj mu je się od 1949
ro ku, kie dy to fo to gra fo wał dla Bry tyj skiej Ar mii dzia ła nia
wo jen ne w ko rei. ulu bio ny mi te ma ta mi fo to gra ficz ny mi
De re ka jest czło wiek, ży cie dzi kich zwie rząt, dla któ rych
naj czę ściej od wie dza ke nię. Po sia da naj wyż szy ty tuł
nada wa ny przez Mię dzy na ro do wą Fe de ra cję sztu ki Fo to -
gra ficz nej, z sie dzi bą w Luk sem bur gu, Ma ster in ter na tio -
nal Fe de ra tion of Pho to gra phic Art.
od dwu dzie stu lat od wie dza Pol skę, a głów nie wro cław,
któ ry upodo bał so bie naj bar dziej. Jest człon kiem ho no ro -
wym naj więk szych i naj pręż niej dzia ła ją cych sto wa rzy -
szeń Fo to gra ficz nych na Świe cie. Za dzia łal ność
ar ty stycz ną oraz spo łecz ną na rzecz Dol no ślą skie go sto -
wa rzy sze nia Ar ty stów Fo to gra fi ków i twór ców Au dio wi -
zu al nych zo stał od zna czo ny przez pol skie go Pre zy den ta
ZŁo tYM kRZY ŻEM ZA sŁu Gi a przez Mi ni stra kul tu ry
od zna ką Za słu żo ny dla kul tu ry Pol skiej.

Wer ni saż 1 sierp nia, godz. 17.00
Ga le ria Fo to gra fii Dsa Fi Ta, ul. Włod ko wi ca 31, 1 – pię tro

KA�NA�KO�NO�ChI
Ar tyst ka przy le cia ła z sap po -
ro na za pro sze nie DsA Fi tA
i pod czas po by tu bę dzie fo -
to gra fo wa ła nasz kraj.
w Dusz ni kiach Zdrój pod-
czas Fe sti walu Cho pi now -
skiego otwo rzy wy sta wę 
kA NA ko No CHi: sPoJ RZE -
NiE NA JA Po NiĘ pokazującą
kraj ro dzin ny au tor ki w jej in -
ter pre ta cji ar ty stycz nej. Plo -
nem po dró ży po Pol sce
bę dzie wy sta wa, któ rą sto -
wa rzy sze nie za pre zen tu je
w ga le riach fo to gra fii w
Polsce. Zapraszam 10 sier p -
nia na wy sta wę pt. Mo JE
Po DRÓ ŻE Po Eu Ro PiE oraz
spo tka nie z au tor ką.

Zbi gniew sto kło sa 
pre zes DsA Fi tA

Wer ni saż 10 sierp nia
godz. 17.00

Ga le ria aRT -G GaL Le RY
ul. Gro cho wa 8, Wro cław

JO�UR�NEY�LI�NE
ni co La TUc keR

Ma cieJ hoF F Man
Ja nUsz Go Lik

Pra ce ar ty stów two rzą ca łość
od wo łu jąc się do tra gicz nych
lo sów na ro du ży dow skie go
podczas ii woj ny Świa to wej.
wy sta wa, na któ rą skła da się
kil ka na ście ma lo wi deł, rzeźb
i in sta la cji prze strzen nych, zło -
żo nych m.in. z dru tu kol cza ste -
go czy to rów ko le jo wych,
po ka za na zo sta ła już w oxfor -
dzie i w Bar ry (wa lia), gdzie
wzbu dzi ła ży we za in te re so wa -
nie. w 2012 od wie dzi rów nież
Lon dyn i Car diff (z oka zji Ho -
lo caust Me mo rial Day). ty tuł
wy sta wy jest me ta fo rą ob ra zu -
ją cą tra gicz ne lo sy ofiar Ho lo -
cau stu – li nią, ze rwa ną tak jak
dra ma tycz nie prze rwa ne zo -
sta ło ich ży cie.
wro cław, ja ko ko lej ny przy sta -
nek tej wę dru ją cej eks po zy cji,
wy bra ny zo stał nie przy pad ko -
wo. Bo ga ta hi sto ria mia sta,
ogrom na ro la je go spo łecz no -
ści ży dow skiej w przed wo jen -
nym ży ciu pu blicz nym, ar tysty
cz nym i na uko wym, jesz cze
bar dziej wzbo ga ca wy mo wę
wy sta wy. wro cław, ja ko mia -
sto pod kre śla ją ce swo ją dzie -
jo wą wie lo kul tu ro wość, jak
ma ło któ re miej sce stwa rza
oka zję do zwró ce nia uwa gi od -
bior cy wy sta wy na po trze bę
to le ran cji mię dzy ludź mi
wszyst kich ras i wy znań.

Wernisaż 3 sierpnia,
godz.17.00 w starym Ratuszu

AN�NA
WAW�RY�KO�WICZ

BA Lo NEM NAD kA PA Do CJą
wy sta wa zdjęć hi spa nist ki
i po dróż nicz ki zaj mu ją cej się
fo to gra fią 20 lat. Pa ni An na
przez wie le lat zaj mo wa ła się
głów nie fo to gra fią re por ta -
żo wo -do ku men tal ną, obec -
nie fo to gra fu je przede
wszyst kim przy ro dę i lu dzi.
Wy sta wa trwa do 31 sierp nia

MBP Fi lia nr 57
ul. szew ska 78

DOL�NO�ŚLą�SKIE�STO�WA�RZY�SZE�NIE�AR�TY�STÓW�FO�TO�GRA�FI�KÓW
I TWÓR�CÓW�AU�DIO�WI�ZU�AL�NYCh�–�ZA�PRA�SZA

Maciej Hoffman
Reverse perspective Rothernburg,Niemcy
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Ga Le Ria JeD ne Go PRo Jek TU
Pra cow nia WXca. Mu zeum woj ska Pol skie go

w ob rę bie Cy ta de li war szaw skiej
Wystawa czynna do 11 września 2011 r.

JE�RZE�GO�WO�łO�SZY�NO�WI�CZA
NIE�IST�NIE�Ją�CE�MU�ZEUM�WY�OBRAź�NI

Wy sta wa czyn na do 28 sierp nia 2011 r.

Po eta i fi lo zof, wi zjo ner ar chi tek tu ry, ma rzy ciel
i ide ali sta. Na swo ich ry sun kach „wy cza ro wy wał”
fu tu ry stycz ne wy obra że nia miast przy szło ści, 
in spi ro wa ne kształ ta mi za ob ser wo wa ny mi w na -
tu rze i wy na laz ka mi tech no lo gicz ny mi po cząt ku
lat 60. XX wieku. Po po nad 40 la tach od je go
pierw szej mo no gra ficz nej wy sta wy pro jek tów,
wro cław skie Mu zeum Ar chi tek tu ry po wra ca
do ów cze snych wi zji ge niu sza z tar no wa.

Wy sta wa czyn na do 11 września 2011 r.

BO�żE�MłY�NY�krzy że i ka plicz ki przydrożne
na po gra ni czu ku dow sko -na chodz kim.

Wy sta wa czyn na do 11 wrze śnia 2011 r.

Jak zmie niał się przez po nad 100 lat kom pleks daw nych
bu dyn ków Aka de mii Me dycz nej we wro cła wiu? Jak zmie -
nia ła się ar chi tek tu ra i funk cje za byt ko wych obiek tów?
Jak wy glą da ły XiX -wiecz ne na rzę dzia chi rur gicz ne?
Na wszyst kie te py ta nia od po wia da wy sta wa w Mu zeum
Ar chi tek tu ry, po świę co na ze spo ło wi bu dyn ków in sty tu -
tów i kli nik daw ne go wy dzia łu Me dycz ne go, usy tu owa -
ne go przy ul. ty tu sa Cha łu biń skie go. ta wy jąt ko wa
re ali za cja ar chi tek to nicz na i urba ni stycz na, pla no wa na ja -
ko swe go ro dza ju po mnik po stę pu me dy cy ny, po wsta ła
w ostat nim ćwierć wie czu XiX i pierw szym dzie się cio le -
ciu XX. Do dziś za cho wa na wła ści wie w nie zmie nio nym
sta nie jest jed nym z naj cie kaw szych i naj pięk niej szych 
te go ty pu za ło żeń w Eu ro pie. 

AR�ChI�TEK�TU�RA�IN�STY�TU�TÓW I KLI�NIK�ME�DYCZ�NYCh
DWU sTU Le cie Me DY cY nY Uni WeR sY Tec kieJ We WRo cła WiU 1811-2011

Wy sta wa czyn na do 27 li sto pa da 2011 r.

Zespół jednostek wysokich
1964 r.

PIęK�NY�WRO�CłAW�wY stA wA Po koN kuR so wA
Wy sta wa czyn na do 28 sierp nia 2011 r.

klinika Chorób Dziecięcych w zespole dawnego wydziału
Medycznego uwr.

te ma tem prze wod nim wa ka cyj nych za jeć edu ka cyj nych
dla naj młod szych bę dą kon struk cje ar chi tek to nicz ne.
Dzie ci do wie dzą się, co to są pre fa bry ka ty, jak dzia ła ją ślu -
zy wod ne, jak kon stru uje się es ta ka dy i przy kry wa wiel kie
po wierzch nie – ha le. wszyst ko to w przy stęp nej for mie,
po łą czo ne z warsz ta ta mi, dzię ki któ rym ła twiej bę dzie
dzie ciom zro zu mieć za gad nie nia ze świa ta tech ni ki. 
Za ję cia od by wa ją się we wtor ki od 10 do 12 w Mu zeum
Ar chi tek tu ry. Za pi sy obo wiąz ko we: edu ka cja@ma.wroc.pl
lub (71) 344 82 79 wew. 33. wstęp 5 zł.

W ŚWIE�CIE�KON�STRUK�TO�RÓW�–�WA�KA�CJE�DLA�DZIE�CI�W MU�ZEUM�AR�ChI�TEK�TU�RY

2 i 23 sierpnia – PRE FA BRY kA tY
16 i 30 sierpnia – JAk PRZY kRYć Po MiEsZ CZE NiE?

DA�GA�RA�MA.�PO�WRÓT�DO PRZY�SZłO�ŚCI
Fu tu RY stYCZ NE PRo JEk tY JA NA GŁu sZA kA
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JAN�ZAGRODZKI�MALARstwo
Ar ty sta ma lar stwem in te re so wał się od lat mło dzień czych,
lecz re alia ży cia i rze czy wi stość spo wo do wa ły, że do pie ro
po przej ściu na eme ry tu rę mógł się nim za jąć w więk szym
stop niu. Do ro bek 10 lat pra cy ma lar skiej to 460 prac, są to
prze waż nie ko pie dzieł zna nych mi strzów. Do ory gi na łów
na le ży nie wiel ka ilość kwia tów i por ter tów. więk szość
z tych prac ma swo ich na byw ców w kra ju i za gra ni cą.

AN�DRZE�J�JUR�KOW�SKI�FotoGRAFiA
„wiecz ny za chwyt nad pięk nem na sze go świa ta i pró ba
do ku men to wa nia chwil zła pa nych w słoń cu, któ re po zwa -
la ją wra cać do nich w co dzien nej sza ro ści” – tak o swojej
pasji mówi autor wystawy. te ma ty pre zen to wa ne na wy -
sta wie to: Nie�ustan�ne�piek�no�Ostro�wa�Tum�skie�go�–�je�sie�-
nią�i zi�mą�| Ma�syw�Śnież�ni�ka�–�pięk�no�la�sów�je�sien�nych
| Za�pi�ski�z wy�pra�wy�do płd�-zach.�Fran�cji�| Kwia�ty�wio�sny.

WYSTAWY�W�KLUBIE�ŚLą�SKIE�GO�OKRę�GU�WOJ�SKO�WE�GO
Ga le ria 7 ddc, ul. Pret fi cza 24. Wystawy czynne do końca września br.

SPOJ�RZE�NIA�TRZY
towarzystwo Miłośników wrocławia zaprasza do swojej
galerii na wystawę, w której udział bio rą: Da na sa ga To -
Ma szeW ska – GLi NA; Pa weł M. FaLc Man – Fo to -
GRA FiA; Wal de mar DĄ BRoW ski – MA LAR stwo.

Do 28 sierpnia br. Ga le ria Mał Go sia, ul. od rzań ska 39/40

DRO�GA IV
wy sta wa prac dy plo mo wych ab sol wen tów stu -
diów i i ii stop nia oraz stu den tów ii ro ku stu diów li cen cjac -
kich uni wer sy te tu im. Ada ma Mic kie wi cza w Po zna niu;
wy dzia łu Pe da go gicz no -Ar ty stycz ne go w ka li szu – Pra cow -
nia tka ni ny Ar ty stycz nej pod kie run kiem prof. Ewy Ma rii Po -
ra dow skiej – wer sz ler. Uczest ni cy: syl wia Le śnie wicz,
dy plom mgr sztu ki; kry sty na Je sa riew, dy plom li cen cjac ki;
Be ata si dor, dy plom li cen cjac ki; Pau la Lis, ii rok stu diów li -
cen cjac kich; Mar ta su wa ra, ii rok stu diów li cen cjac kich.

Wy sta wa czyn na od 18sierp nia do 9 wrze śnia br. Ga le ria
Tkac ka na Jat kach, ul. sta re Jat ki 19-23

Ży wa rzeź ba. Per for man ce 
52 Bien na le we nec kie 2007

ME tA PRZE MiA NA i
AN�DRZEJ�DU�DEK�-DÜRER�ŻY wA RZEź BA

w ra mach pro jek tu pre zen ta cja wy bra nych re ali za cji: fo to -
gra fie, gra fi ki, obiek ty oraz wy bra ne pra ce vi deo. idea wy sta -
wy to uka za nie pro ce su prze mia ny, trans for ma cji
wy ni ka ją cych z bar dzo su biek tyw nych do świad czeń- świa -
do mość re in kar na cji jak i obiek tyw nych, śmier ci oj ca i bra -
ta. Jed no i dru gie do świad cze nie uka zu ją cią gły pro ces
w re ali zo wa nych pro jek tach ar ty stycz nych Dud ka -Düre ra,
po przez po szu ki wa nia w dzie dzi nie gra fi ki, fo to gra fii jak rów -
nież w no wych tech no lo giach cy fro wych za rów no w kom po -
zy cjach mu zycz nych, jak i re ali za cjach vi deo. w Je go
twór czość po ja wia się nie ustan na re flek sja nad cza sem,
trwa niem i prze mi ja niem, ma te rial no ścią i du cho wo ścią.
wy sta wie to wa rzy szy au tor ska mu zy ka gra na na wie lu in -
stru men tach /si tar, for te pian, in stru men ty elek tro nicz ne/.
an drzej Du dek -Dürer – per for mer, ar ty sta sztu ki me diów,
kom po zy tor i mu zyk, miesz ka i pra cu je we wro cła wiu. wie -
rzy w re in kar na cję, jest wcie le niem Al brech ta DÜRE RA.
Wer ni saż 5 sierp nia, godz. 18.00, Ra tusz Wro cław ski  - Pa tio

Wy sta wa czyn na jest do 30 sierp nia br.

trwa ło ści… w pro ce sie i, 2010,
fo to gra fia, druk sol wen to wy
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PIęK�NO�KA�MIEN�NYCh�ŚWIA�TÓW
wy sta wa prezentuje róż no rod ne znacz ki przed sta wia ją ce mi ne ra ły i do bra z nich
wy two rzo ne oraz ob ra zu ją ce spo sób w ja ki świat ka mie ni wpły wał na roz wój cy -
wi li za cji. ubo ga cają ją du że fo to gra fie pre zen tu ją ce pięk no i wie lość barw mi ne -
ra łów oraz ka mie ni szla chet nych, a także pre zen ta cja mul ti me dial na. Do cie kli wi
bę dą mo gli zo ba czyć praw dzi wy mi ne rał pod mi kro sko pem.

Do 31 sierpnia br., Mu zeum Pocz ty i Te le ko mu ni ka cji, ul. kra siń skie go 1

PRZE�STRZEŃ�PRY�WAT�NA
Ni niej sza wy sta wa two rzy pa no ra mę fo to gra fii, któ re są wy ra zem po staw ar -
ty stycz nych wy bra nych człon ków okrę gu Ślą skie go ZPAF w od nie sie niu
do te ma tu Prze strzeń pry wat na. w efek cie stwo rzo no świat bę dą cy su mą su -
biek tyw nych wy po wie dzi, w któ rych au to rzy w spo sób szcze gól ny przy glą da -
ją się swo je mu naj bliż sze mu oto cze niu.
Au to rzy bio rą cy udział w pro jek cie: Mi CHAŁ CA ŁA; RY sZARD CZER Now;
PA wEŁ JAN CZA Ruk; MA REk kA RAŚ; AN to Ni kRE is; kRZYsZ toF LisZ kA;
kA tA RZY NA ŁA tA -wRo NA; BE AtA MEN DREk -Mi kuL skA; stA Ni sŁAw Mi -
CHAL ski; kRZYsZ toF MiL LER; JA NusZ Mu siAŁ; MA CiEJ sto BiER ski;
MA REk wE so Łow ski; MiE CZY sŁAw wiE LoM ski; JÓ ZEF woL NY.

Wer ni saż 9 sierp nia, godz 18.00. Ga le ria zPaF – za sza fą, ul. św. Mar ci na 4
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Wrocław
ul. Kuźnicza 25

tel. 071 343 24 86
www.okularydani luk.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

Mi chał stasz czak pra cu je me to dą asam bla żu. ko lek cjo nu je ele men ty rze czy wi -
sto ści – sta re klu cze, try bi ki, czę ści ma szyn, gu zi ki, ka wał ki ko ry, kra ni ki, i re -
kom pi lu je je w no we obiek ty, któ re na stęp nie od le wa z me ta lu. Choć moż na
w pra cach roz po znać zna jo me ele men ty, wy glą da ją jak by po cho dzi ły z in nej
cza so prze strze ni. to wła śnie me ta mor fo za try wial ne go w nie zwy kłe jest dla ar -
ty sty naj waż niej sza. „obiek ty, któ re two rzę, pa ra dok sal nie nie ma ją swo ich od -
po wied ni ków w rze czy wi sto ści, choć są skon stru owa ne z jej ele men tów”
Mi chał stasz czak (ur. 1979) ab sol went rzeź by wro cław skiej Aka de mii sztuk Pięk -
nych, dy plom w 2005 ro ku. obec nie pra cow nik dy dak tycz ny tej sa mej uczel ni
w pra cow ni ma łej for my rzeź biar skiej i pra cow ni od lew ni czej prof. Jac ka Dwor -
skie go. w paź dzier ni ku 2010 otwo rzył prze wód dok tor ski. Au tor sta tu et ki wro -
cław skiej Na gro dy Po etyc kiej si le sius. Pro wa dzi warsz ta ty i po ka zy od lew nic twa
ar ty stycz ne go. Jest współ or ga ni za to rem wro cław skie go Fe sti wa lu wy so kich
tem pe ra tur. Ma na swo im kon cie wie le wy staw in dy wi du al nych i zbio ro wych.

Wer ni saż 5 sierp nia, godz. 18.00, Ga le ria sztu ki w Le Gni cY

social_networkskraplacz

MIChAł�STASZCZAK�ARtEFAktY
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Po suk ce sie ze szło rocz ne go kon cer tu Le gen dy Roc ka we
wro cław skiej za jezd ni MPk, or ga ni za to rzy po sta no wi li cy -
klicz nie kon ty nu ować mu zycz ne za koń cze nie wa ka cji
pod na zwą wRoCk for Fre edom – Le gen dy Roc ka.
w tym roku za gra ją le gen dy pol skiej i świa to wej sce ny
roc ko wej. kla sycz ne już pio sen ki, no we aran ża cje i nie -
spo ty ka ne do tych czas du ety, za brzmią w nie zwy kłym
miej scu, w za jezd ni autobu so wej, gdzie 31 lat te mu po -
wsta ła wro cław ska so li dar ność. 
Do kla sy ków pol skiej sce ny roc ko wej z pew no ścią za li -
cza się t. Lo ve. Gru pa po wsta ła w 1982 ro ku „w mie ście
świę tej wie ży”. Naj więk sze prze bo je ze spo łu, jak „war -
sza wa”, czy „Na bru ku” po kry wa ją się z po cząt ka mi prze -
mian de mo kra tycz nych w Pol sce, ale ze spół ja ko je den
z nie wie lu po tra fił utrzy mać swo ją po pu lar ność rów nież
współ cze śnie, o czym świad czą ostat nie pły ty ze spo łu:
„Mo del 01” i zde cy do wa nie wra ca ją cy do pun ko wych ko -
rze ni „i ha te rock & roll”. 

ko lej ną le gen dą pol skiej sce ny mu zycz nej, jest bez wąt -
pie nia tsA. Za li cza ni do pre kur so rów he avy me ta lu
w Pol sce, od po cząt ku czer pa li in spi ra cje z ta kich gwiazd
jak AC/DC, czy wcze sne do ko na nia Led Zep pe lin. ich na -
gra nia w la tach 80. cie szy ły się ogrom ną po pu lar no ścią,
sprze da jąc się w kil ku set ty sięcz nych na kła dach. tsA ma
rów nież wie lu fa nów dziś, co po twier dza ją suk ce sy ze -
spo łu po re ak ty wa cji gru py w 2004 ro ku. Pły ta „Pro ce -
der” uzy ska ła no mi na cję do na gród Pol skie go Prze my słu
Fo no gra ficz ne go Fry de ry ki i do tar ła do dru gie go miej sca
na li ście sprze da ży oLis. 
Z nie co dzien nych wy stę pów na to miast, bę dzie my świad -
ka mi pierw sze go w swo im ro dza ju wy ko na nia naj więk -
szych kla sy ków w wy ko na niu Bud ki su fle ra i Raya
wil so na. Je den z przed sta wi cie li bry tyj skiej gru py wszech
cza sów, spo tka się na sce nie z pol ską ży wą le gen dą. By -
ły wo ka li sta Ge ne sis Ray wil son oraz krzysz tof Cu gow -
ski wy ko na ją wspól nie prze bo je obu ze spo łów w no wych
aran ża cjach. usły szy my rów nież peł ne kon cer ty Bud ki
su fle ra oraz Raya wil so na z ze spo łem stilt skin.
ko lej nym waż nym go ściem bę dzie ELo, czy li Elec tric Li -
ght or che stra, tym ra zem w wer sji ELo klas sik z to wa rzy -
sze niem the Ber lin string En sem ble. Prze bo je
po pu lar ne go w la tach 70 i 80 nie tu zin ko we go ze spo łu
Elec tric Li ght or che stra za brzmią w sym fo nicz nych aran -
ża cjach w wy ko na niu Phi la Ba te sa – wo ka li sty i gi ta rzy sty,
by łe go mu zy ka ELo ii i the or che stra. utwo ry ze spo łu
wzbo ga ci swo im brzmie niem kwar tet smycz ko wy the
Ber lin string En sem ble. Pod czas kon cer tu bę dzie moż -
na usły szeć naj więk sze hi ty gru py, ta kie jak „Evil wo man”,
„Don’t Bring Me Down”, czy „Mr Blue sky”.

www.wrock fest.pl

wROCK�for�Fre�edom�-�LE�GEN�DY�ROC�KA�NA ZA�KOŃ�CZE�NIE�WA�KA�CJI!

Bi le ty: nor mal ne – 60 zł (do 26.08), 70 zł (wdk); ulgo we – stu den ci i ucznio wie 40 zł (do 26.08), 50 zł (wdk)
27 sierpnia, godz. 15.00 za jezd nia MPk, ul. Gra bi szyń ska 184

PRZE�TRZYJ�OCZY
Z ko�lek�cji WER�NE�RA�NE�KE�SA

wy sta wa Prze trzyj oczy. Z ko lek cji wer ne ra Ne ke sa to -
wa rzy szy prze glą do wi twór czo ści nie miec kie go fil mow -
ca na 11. MFF No we Ho ry zon ty we wro cła wiu. to tak że
pierw szy w Pol sce po kaz wy jąt ko wych zbio rów ar ty sty,
któ ry od lat ko lek cjo nu je obiek ty zwią za ne z eks pe ry men -
ta mi wi zu al ny mi, po prze dza ją cy mi erę ki ne ma to gra fii. ko -
lek cja Ne ke sa obej mu je za rów no dzie ła sztu ki, jak
i efek tow ne pre zen ta cje na uko wych od kryć, wo je ry stycz -
ne ma chi ny oraz wi zu al ne za baw ki, któ re słu ży ły nie gdyś
ja ko atrak cja sa lo nów, spo tkań taj nych sto wa rzy szeń, ilu -
stra cje wy kła dów i za baw to wa rzy skich, a w wer sji bar -
dziej po pu lar nej – cyr ków i we so łych mia ste czek.
kuratorka: katarzyna Roj. (www.bwa.wroc.pl)

Wystawa czynna do 28 sierpnia br.
BWa awangarda,ul. Wita stwosza 32

BWa Design, ul. Świdnicka 2-4

RUCh�FO�TO�GRA�FICZ�NY
W BO�LE�SłAW�CU 1945-2011

Mu zeum Ce ra mi ki w Bo le sław cu wraz z człon ka mi sto wa -
rzy sze nia Fo to gra ficz ne go „Ca me ra” za pra sza do udzia łu
w pro jek cie po świę co nym dzia łal no ści fo to gra ficz nej w Bo -
le sław cu w la tach 1945-2011. Za koń cze nie dzia łań prze wi -
dzia no na po czą tek paź dzier ni ka 2011. 
w związ ku z po wyż szym zwra ca my się do Pań stwa z proś -
bą o udo stęp nie nie zdjęć, ka ta lo gów, wy cin ków pra so -
wych, pa mią tek oraz in nych ma te ria łów zwią za nych z tym
za gad nie niem. Pro si my tak że oso by, któ re by ły zwią za ne
z dzia ła ją cy mi w Bo le sław cu sto wa rzy sze nia mi fo to gra ficz -
ny mi o dzie le nie się wspo mnie nia mi do ty czą cy mi człon ków
oraz dzia łal no ści ru chu – wy staw, kon kur sów, ple ne rów etc.
Pro si my o wy po ży cze nie bądź moż li wość sko pio wa nia do -
ku men tów, fo to gra fii oraz wszel kich pa mią tek. 

Mu zeum ce ra mi ki w Bo le sław cu, Dział hi sto rii Mia sta
ul. ku tu zo wa 14, tel. 75 644 22 00 (mu zeum. bo le sla wiec. net)
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LU cia no – legendarny, uzna wa ny za jed ne go z naj waż -
niej szych ar ty stów reg gae, za ini cju je no wy cykl kon cer -
tów pt. wroc Lo ve Reg gae sta tion. Ar ty sta, pod czas
swo jej eu ro pej skiej tra sy kon cer to wej pro mu je al bum
„Rub -a -Dub Mar ket” Bi le ty: w psp: 38 pln; wdk: 50 pln

25 sierpnia, godz. 20.00
klub eter, ul. ka zi mie rza Wiel kie go 19, Wro cław

ETh�NO�JAZZ�FE�STI�VAL 2011

eRY kah Ba DU to nie zwy kłe zja wi sko mu zycz ne. Pięk na,
uta len to wa na, cha ry zma tycz na wo ka list ka, ob da rzo -
na znie wa la ją cym gło sem. w mu zy ce so ul obec nie nie
ma so bie rów nych. Ma na swo im kon cie 6 so lo wych al -
bu mów i wie le pre sti żo wych na gród i wy róż nień, w tym
aż 4 sta tu et ki Gram my!
Bilety: sie dzą ce: 180 i 150 zł,sto ją ce: 130 zł

7 sierp nia, godz. 19.00, Wy spa sło do wa

The si sTeRs oF sheY nViL Le – żeń ski sek stet wo kal -
ny z ka na dy uzna ny za naj lep szą gru pę wo kal ną ro -
ku 2008 przez Ca na dian Folk Mu sic Awards za śpie wa
ży dow skie pio sen ki w sy na go dze pod Bia łym Bo cia nem.

31 sierp nia, godz. 20.00, sy na go ga pod Bia łym Bo cia nem

kon cert po lo nij ne go ze spo łu Pie śni i Tań ca
SY�BE�RYJ�SKI�KRA�KO�WIAK

z kra sno jar skie go kra ju
Ze spół „sy be ryj ski kra ko wiak” po wstał je sie nią 1997 ro -
ku, skła da się z grup dzie cię cej i mło dzie żo wej oraz gru -
py do ro słych. wy ko nu je tra dy cyj ne pie śni i tań ce pol skie.
Co rok ze spół po sze rza swój re per tu ar z któ rym re gu lar -
nie wy stę pu je w Pol sce i Ro sji. Do wro cła wia „sy be ryj -
ski kra ko wiak” przy je dzie na Let ni Fe sti wal kul tu ry
– Po lo nia Can tans. wstEP woL NY!

1 sierpnia, godz. 15.00, sta ry Ra tusz, Rynek

iii Mię DzY na Ro Do WY Fe sTi WaL 
MIę�DZY�WSChO�DEM�A ZA�ChO�DEM

7 wRZE ŚNiA – 30 PAź DZiER Ni kA
Fe sti wal jest im pre zą in ter dy scy pli nar ną, łą czą cą
wschod nią i za chod nią tra dy cję cy wi li za cyj ną i kul tu ro wą.
Ele men tem łą czą cym wszyst kie wy da rze nia od by wa ją ce
się w ra mach Fe sti wa lu od mo men tu je go po wsta nia są
pra wo sław ne ko rze nie pre zen to wa nych dzieł, pro gra -
mów i pre zen ta cji. im pre za słu żyć ma  po zna niu sze ro ko
ro zu mia nej kul tu ry wscho du oraz jej po do bień stwa mi
i od mien no ścia mi w sto sun ku do kul tu ry Za cho du.

TRzY BasY PRoFUnDo

wśród imprez festiwalowych polecamy koncert trzech
pochodzących z syberii basów profundo – VLADiMiR
MiLLER, MikHAiL kRuGLoV i sERGEi koCHEtoV.
Artyści pokażą absolutnie nowe i niezwykłe cechy swoich
talentów – artystyczną błyskotliwość oraz niezwykłą
wirtuozerię, tworząc niepowtarzalny basowy chór.
Bilety: w kasie okis, Rynek-Ratusz 24, w kancelarii
Diecezjalnej, ul. św. Mikołaja 40.

10 września, godz. 16.00 - oratorium Marianum

ZAREZERWUJ�CZAS�WE�WRZEŚNIU!

MU zY ka ŚWia Ta
W sY na Go Dze PoD Bia łYM Bo cia neM

w ramach eth no Jazz Fe sti val 2011

YasMin Le VY – gwiaz da world mu sic z izra ela.

wy ko nu je przede wszyst kim mu zy kę se far dyj ską, in spi ro -
wa ną fla men co. w swo im głę bo kim i przej mu ją cym sty lu
śpie wa nia za cho wu je i wskrze sza  naj pięk niej sze utwo ry
dzie dzic twa ży dow sko -hisz pań skie go la di no, za po mnia -
nym ję zy ku hisz pań skich Ży dów.
Bi le ty: od 150 do 90 zł; 60 zł – wej ściów ki

25 września, godz.19.00, synagoga, ul. Włodkowica 7

WROCLOVE�REGGAE�STATION
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BLU�ES�NAD�BO�BREM
klicz ków

8-15 sierp nia 2011r.
to już XXi edy cja im pre zy, któ ra mi -
mo upły wu lat wciąż cie szy się wiel -
kim za in te re so wa niem wśród fa nów blu esa i nie tyl ko.
wszyst ko za czę ło się od kon cer tu w ma łym am fi te atrze
na Bul wa rze nad Bo brem. Z ini cja ty wy sław ka Zim kie wi -
cza, mu zy ka z Bo le sław ca, wy stą pił ze spół ob sta wa Pre -
zy den ta i mu zy cy z wo ło wa. Za in te re so wa nie prze ro sło
ocze ki wa nia or ga ni za to rów i tak blu eso wy fe sti wal
wszedł na sta łe do ka len da rza nad bo brzań skich im prez. 
W tym roku pięk nej sce ne rii Bo rów Dol no ślą skich wy -
stą pią mię dzy in ny mi: kry sty na Proń ko, Ma rek na piór -
kow ski i Woj tek Pi li chow ski. 
wARsZ tA tY Mu ZYCZ NE im. wojt ka se we ry na. Naj -
więk sze w Pol sce: 19 klas, w tym m.in. 6 klas gi ta ry elek -
trycz nej, 3 har mo nij ki – naj wy bit niej si mu zy cy pol scy.
12 sierp nia 2011r. godz. 19.00
kon cert li ve ze spo łu „Pi li chow ski Band” wraz z se sją na -
gra nio wą pły ty DVD na dzie dziń cu głównym to wy da -
rzenie spe cjal ne. Pro jekt zwień czy tra sę kon cer to wą
pro mu ją cą pły tę „No ise li ve – kon cert w trój ce”.
13 sierp nia 2011r. godz. 19.00
Msza w opra wie blu eso wej – Pa ra fia pw. Naj święt sze go
ser ca Pa na Je zu sa (ko ściół na os. kwia to wym) w Bo le -
sław cu. Po mszy kon cert Do mi ni ki Mi cha lak.
14 sierp nia 2011r. godz. 15.00
XViii Prze gląd Ze spo łów Blu eso wych im. ta de usza Na -
le py – Za mek klicz ków – ma ły dzie dzi niec. Po prze glą -
dzie kon cert fi na ło wy, a w nim mię dzy in ny mi ze spo ły
Hard ti mes, Dri ftin she ep i Amne zja.
co dzien nie od godz. 21.00 
JA MEs sE sioNs na dzie dziń cu zam ko wym, wy stę py
pro fe sjo na li stów i mło dzie ży uczą cej się na warsz ta tach.

www.bluesnadbobrem.pl

KRZY�żO�WA 1-8�SIERP�NIA 2011
w ra mach im pre zy od by wa ją się warsz ta ty gi ta ry kla sycz -
nej (pro wa dzo ne przez naj wy bit niej szych dy dak ty ków
i wir tu ozów z Pol ski i za gra ni cy), gi ta ry aku stycz nej (w tym
tak że gi ta ry fin ger sty le), elek trycz nej, jaz zo wej, ba so wej,
fla men co, a tak że… tań ca fla men co. sta łym punk tem pro -
gra mu fe sti wa lu są pre zen ta cje DVD, wy kła dy oraz wy sta -
wy gi tar i ak ce so riów mu zycz nych oraz kon cer ty.

�� 2 sierp nia, godz. 19.30, MDsM krzy żo wa
„Mo net Gi ta ry” Łu kAsZ ku Ro PA CZEw ski
kla sy ka w naj lep szym wy da niu. 
kry ty cy pi sa li: Fe no men! Mu zyk nie spo ty ka ne go ka li bru.
Gi ta rzy sta szcze gól nie sub tel ny. 
�� 3 sierp nia, godz. 19.30, MDsM krzy żo wa
„Mi strzow skie kre acje” MAR CiN DYL LA
Zwy cięz ca 19 naj więk szych mię dzy na ro do wych kon kur -
sów gi ta ro wych na świe cie. Naj bar dziej uta len to wa ny gi -
ta rzy sta na szej pla ne ty – the wa shing ton Post. 
�� 4 sierp nia, godz. 19.30, MDsM krzy żo wa
„Po eta Gi ta ry z we ne cji” AN DREA VEt to REt ti
wy bit ny gi ta rzy sta wło ski, szko lił się m.in. u Mści sła wa
Ro stro po wi cza i Ali cji de Lar ro cha. 
�� 5 sierp nia, godz. 16.30, Wro cław – Te atr La lek
Gi tA Ro wY Pik Nik w PAR ku stA Ro MiEJ skiM.
or kie stra gi ta ro wa, ta niec fla men co, rum ba, rock -jazz,
fun ky i du żo do brej za ba wy. Głów nym punk tem wy da -
rze nia bę dzie kon cert wy bit nych ar ty stów: An to nel lo 
Li xi, ku ba Nie do bo rek, Ro bert Hor na, krzysz tof Pe łech,
Aga ta teo dor czyk z gru pą tan ce rek fla men co, Mar cin
olak, Le szek Po ta siń ski, Piotr Re stec ki. 
�� 6 sierp nia, godz. 19.30, MDsM krzy żo wa
„wie czór Jaz zo wy” MAR CiN oLAk tRio
�� 7 sierp nia, godz. 19.30, MDsM krzy żo wa
koN CERt Fi NA Ło wY
wy stą pią uczest ni cy i wy kła dow cy fe sti wa lu, m.in. 
An to nel lo Li xi, Piotr Re stec ki, Ro bert Hor na, Le szek 
Po ta siń ski, ku ba Nie do bo rek oraz tan cer ki fla men co.

wie czo ra mi wy kła dow cy i uczest ni cy warsz ta tów spo ty -
ka ją się w „Piw ni cy Dże mo wej” w Pa ła cu. to raj dla
wspól ne go mu zy ko wa nia, do sko na le nia sztu ki im pro wi -
za cji i... ogól nie two rze nia. sce na w Pa ła cu udo stęp nia -
na jest każ de go wie czo ru wszyst kim, bez wzglę du
na wiek i umie jęt no ści. Za wsze pod kon tro lą od po wie -
dzial nych opie ku nów! 
Bi le ty na kon cer ty: 25 zł (www.sklep.gi ta ra.wroc law.pl)
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kre atyw ne dzia ła nia dla mło dzie ży w wie ku 12-16 lat
01.08.11-05.08.11, godz. 10.00-18.00 / gru pa B
08.08.11-12.08.11, godz. 10.00-18.00 / gru pa C
W pro gra mie: ca po eira, warsz ta ty pla stycz ny i cha rak te -
ry za tor ski, im pro wi za cja te atral na, li ga la se ro we go pa int -
bal la, gry plan szo we, fa bu lar ne... Za ję cia pro wa dzo ne bę dą
przez nie za leż nych ar ty stów, in struk to rów, pe da go gów
i ani ma to rów sztu ki. Gwa ran tu je my wszech stron ny roz -
wój oraz do brą za ba wę. koszt: 450 zł + obiad: 15 zł/dzień),
lub za pew nie nie su che go pro wian tu i na po ju.
organizatorzy: www.cia.wroc law.pl, 48 666 533 665
www.kwa te ra glow na.pl, www.wie los fer.pl 

cen trum ini cja tyw ar ty stycz nych – cia 
ul. sien kie wi cza 8a / wjazd od ul. Świę to krzy skiej

WAKACJE�w ŚWIATOWIDZIE
Pię cio dnio we tur nu sy re kre acyj ne dla dzie ci w wieku 
7-10 lat. w pro gra mie są za rów no gry, za ba wy jak
i warsz ta ty oraz wy ciecz ki. TeR Mi nY: 1-5 i 8-12 sierp nia.
Za ję cia pro wa dzą in struk to rzy oDt; ce na za jed no dziec -
ko to 250 zł (wli czo ne są tu kosz ty za jęć, wy cie czek,
prze jaz dów, bi le tów na wyj ścia oraz obia dów i na po jów). 
Za pi sy: p. 203 i pię tro, tel. 71 348 30 10 w. 37

oDT Świa to wid, ul. sem po łow skiej 54a

WA�KA�CJE�Z MDK�FA�BRYCZ�NA
BEZ PŁAt NE za ję cia pla stycz ne, mu zycz ne, te atral ne
i spor to we dla wszyst kich chęt nych. Bę dzie moż na po -
znać spe cy fi kę po szcze gól nych kół, spró bo wać cze goś
no we go, po roz ma wiać z in struk to ra mi i po pro stu mi ło
spę dzić czas. od bę dą się tak że wy ciecz ki (m.in. na ką -
pie li sko, do mu ze ów, do par ków wro cław skich). Nie ma
po trze by wcze śniej szych za pi sów na za ję cia. koszt bi le -
tów po no szą opie ku no wie dzie ci.
Har mo no gram: www.mdk.wroc.pl, oraz te l. 71 78 50 920 

MDk Fa brycz na , osie dle no wy Dwór, ul. ze mska 16 a

WAKACJE�Z�UNIVERSYTETEM�ŚWIATA
Mu zeum na ro do we, pl. Po wstań ców War sza wy 5

6 sierpnia (sobota), godz. 11.00 (3-5 lat)
koCioŁEk ZE stRusiEGo JAJA
i iNNE stARoDAwNE PRZEDMiotY
6 sierpnia (sobota), godz. 12.30 (6-12 lat)
LustRZANE EksPERYMENtY
13 sierpnia (sobota), godz. 11.00 (3-5 lat)
tAJEMNiCE PowstAwANiA ksiąŻECZEk
13 sierpnia (sobota), godz. 12.30 (6-12 lat)
ZostAŃ twÓRCą ksiąŻki!
oD ZwoJu Do koDEksu
20 sierpnia (sobota), godz. 11.00 (3-5 lat)
PRZYGoDY CZERwoNEGo kAPtuRkA 
20 sierpnia (sobota), godz. 12.30 (6-12 lat)
JAN MAtEJko i tAJEMNiCE
NAJwiĘksZEGo oBRAZu w MuZEuM
27 sierpnia (sobota), godz. 11.00 (3-5 lat)
RYCERskiE oBYCZAJE
27 sierpnia (sobota), godz. 12.30 (6-12 lat)
tRoPEM CZAsZEk i sZkiELEtÓw

Re zer wa cja: tel. 511 132 287. 1 godz. – 10 zł/dziec ko
+ 5 zł bi let wstę pu do Mu zeum. Ro dzi ce – wstęp wol ny!

WA�KA�CJE�W OSSO�LI�NEUM
RZut kost ką PRZEZ PoL skiE DZiE JE – gra plan szo wa
sprzed 100 lat! Zabawa dla dzieci w wie ku 7-12 lat.
Za ję cia pro wa dzi: Al do na Fą fa ra. (ok. 1,5 godz.)

11 sierp nia, godz. 12.00
osso LiŃ skiE ABC – spo tka nie dla dzie ci w wie ku 7-12
lat, któ re przy bli ży bo ga te zbio ry i nie zwy kłe hi sto rie.
Zajęcia prowadzi: teresa sokół. (ok. 1 godz.)

4 sierpnia, godz. 12.00
obo wią zu je re zer wa cja 71 33 564 85; edu ka cja@znio.pl

za kład na ro do wy im. osso liń skich, ul. szew ska 37

Wydawnictwo NASZA�KSIęGARNIA
ser decz nie za pra sza my do słu cha nia frag men tów au dio -
bo oków: „w Do li nie Mu min ków”, „opo wia da nia z Do li -
ny Mu min ków”, „La to Mu min ków” i „Zi ma Mu min ków”
w mi strzow skiej in ter pre ta cji krzysz to fa ko wa lew skie go.
co dzien nie od 1 do 26 sierp nia o go dzi nie 19.00 na an te nie
Pro gra mu 1 Pol skie go Ra dia, w au dy cji „Ra dio Dzie ciom”

GRAMY�DLA�WAS�W�SIERPNIU!
Dzie ci, któ re spę dza ją la to w mie ście, za pra sza my na naj -
po pu lar niej sze spek ta kle wro cław skie go te atru La lek.
och, eMiL – 7, 21 sierp nia, godz. 15.00 
Pe łen mu zy ki i śmie chu spek takl na mo ty wach uwiel bia -
nej przez dzie ci po wie ści Astrid Lind gren. Dow cip na opo -
wieść o Emi lu – chłop cu, któ ry pra gnie zo stać „kimś
naj waż niej szym na świe cie”.
ca Li necz ka – 13 sierp nia, godz. 15.00 
Jed no z naj po pu lar niej szych przed sta wień wro cław skie go
te atru La lek, nie jed no krot nie gra ne na spe cjal ne za mó wie -
nie na szych naj młod szych wi dzów z przed szko li i szkół.

Wro cław ski Te atr La lek, pl. Teatralny 4
www.teatrlalek.wroclaw.pl
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NA�LAN�DA�wY BRA NE ZDA RZE NiA w siERPNiu
1-31 sier pień 2011
uŚMiECH o tY siąCu twA RZY – fo to gra fie z Azji Po łu dnio -
wo wschod niej – wy sta wa Bła że ja Dzie du szyc kie go 
1 i 22 sierp nia, po nie dzia łek, godz 18.00-20.00
RY tu AŁY tY BE tAŃ skiE – ćwi cze nia któ re od mło dzą w to -
bie cia ło i du cha. warsz ta ty obej mu ją: ry tu ały ty be tań skie
(teo ria i ćwi cze nia); me dy ta cja tę czo we go świa tła (wpro wa -
dze nie i ćwi cze nia); ćwi cze nia od de cho we trzech czę ści;
extra bo nus – ćwi cze nie re lak sa cyj ne Ja cob so na.
Pro wa dzą cy: Ar ka diusz ko ściuch od kil ku na stu lat in te re su -
je się me dy cy ną na tu ral ną, a od 6 lat  sys te ma tycz nie me dy -
tu je po dą ża jąc ścież ką bud dyj ską i pro wa dzi warsz ta ty.  Jest
dy plo mo wa nym bio ener go te ra peu tą.  ry tu aly ty be tan skie.pl.
koszt 20 zł, ko niecz ne za pi sy.
3, 10, 17, 24, 31 sierp nia, śro da, godz. 18.00-20.00
ME DY tA CJE w Ru CHu wg osHo i tan trycz ne ćwi cze nia. 
Me dy ta cja skła da się z po cząt ko wej czę ści dy na micz nej
i spo koj ne go za koń cze nia. wy bra ne ćwi cze nia tan trycz ne do -
peł nia ją te re lak su ją co -roz wo jo we spo tka nia. 
koszt 25 zł, pa ry 45 zł. ko niecz na re zer wa cja ma ilo wa lub
te le fo nicz na, któ rą po twier dza my zwrot nie ze wzglę du
na ogra ni czo na ilość miejsc w sal ce warsz ta to wej Na lan dy.
Za ję cia pro wa dzi jak zwy kle Be ata Ve tu la ni.
4 sierp nia, czwar tek, 18.30-20.00
LECZ Ni CZA ką PiEL w dźwię kach mis ty be tań skich i gon gów
w wy ko na niu Aga ty Bia ło szew skiej – ma sa żyst ki dźwię kiem,
tre ner ki od de chu, ab sol went ki szko ły Ra ni spets Pra na Vi -
sion. koszt 30 zł. Przed i po kon cer cie de gu sta cja chle ba
na za kwa sie z we gań ski mi pa sta mi.
11 i 25 sierp nia, czwar tek, 19.00-21.00
tAN tRA w FiL MiE – film Bło�go�stan – te ra peu tycz na, po ru -
sza ją ca, do ty czą ca każ de go z nas hi sto ria od kry wa nia swo -
iCH tA JEM NYCH GŁĘ Bi i roz wo ju. w Na lan dii wer sja bez
cen zu ry z pol ski mi na pi sa mi przy go to wa ny mi przez ab sol -
wen tów szko ły tan try:)ś¬ś 30 mi nut przed pro jek cja mi pre -
zen ta cja naj lep szych wy daw nictw w ję zy ku pol skim o tan trze
ser ca i mi ni -wy kład/roz mo wa dla za in te re so wa nych.
27 sierp nia, so bo ta, 17.00-20.00 
warsz tat sPA CER Po wE wNĘtRZ NEJ Mi to Lo Gii – ry tu ał
przej ścia na no we ścież ki. Po zba wie ni ry tu ałów wy raź nie od -
dzie la ją cych sa krum od pro fa num, to czym je ste śmy od te go
czym nie je ste śmy, ma my ten den cję do iden ty fi ko wa nia się
z spo łecz ny mi wzor ca mi i ocze ki wa nia mi. Głów nym te ma tem
bę dzie zmia na. Bę dzie my na no wo wy zna czać Na sze gra ni ce
toż sa mo ści, że gnać prze szłość, bu do wać no wy mit. od blo ko -
wa nie Na szych źró deł mo cy ozna cza uwol nie nie od sta rych
prze ko nań. Pro wa dzą ca AN NA RA tAJ - tre ner roz wo ju oso bi -
ste go, astro lo g, an tro po lo g kul tu ro wy, ba da cz mi tów. www.mi -
tycz na prze strzen.pl. koszt: 30 zł, ko niecz ne  za pi sy.
in formacje i zapisy: na lan dak sie gar nio ve ge ka wiar nia@gma -
il.com oraz te le fo nicz nie: 696 350 815

księ gar nio -ka wiar nia -Ve ge daj nia na Lan Da
Plac ko ściusz ki 12; www.na lan da.pl

AL�TER�GO�DZI�NA
Au DY CJA sPo ŁECZ NiE ZA AN GA Żo wA NA

w każ dą śro dę o godz. 21.00 w dzia ła ją cym przy Po li -
tech ni ce wro cław skiej Aka de mic kim Ra diu LuZ, we wro -
cła wiu na 91,6 FM oraz na ca łym świe cie w in ter ne cie
(www.ra dio luz.pwr.wroc.pl).

Ja cek Gu to row
KSIę�GA�ZA�KłA�DEK

se ria: sZki CE
Jest to zbiór bły sko tli wych
tek stów opol skie go kry ty -
ka, któ ry tym ra zem pi sze
m.in. o wi tol dzie Gom bro -
wi czu, An drze ju so snow -
skim, Mar ci nie Świe tlic kim
i Eu ge niu szu tka czy szy nie -

-Dyc kim. „Cza sem na zy wam te tek sty pa sto rał ka mi, cza -
sem, pa ra fra zu jąc No bli stę, wi dze nia mi nad rze ką od rą,
a cza sem wy dmusz ka mi. Za miesz czo ne w książ ce in ter -
pre ta cje są oso bi ste. to tyl ko ja. Apa rat naj czę ściej zo sta -
wiam w do mu” – mó wi au tor.

Wydawnictwo BiU Ro Li Te Rac kie 

Jo an na Żak -Bu cholc
DU�SZA�GÓ�RY

Po znaj świat pięk na i har -
mo nii za gi nio nej eu ro pej -
skiej cy wi li za cji.
Po wieść o świe cie utra co -
ne go pięk na i har mo nii, co -
dzien ne go ob co wa nia
z bo ga mi, cu dow ny mi mo -
ca mi i nie zwy kły mi opo wie -
ścia mi. Au tor ka za bie ra
czy tel ni ka w ma gicz ną po -

dróż peł ną słoń ca, błę ki tu mo rza, gór skich szczy tów, za -
pa chu ce drów, ale przede wszyst kim mi tów i sym bo li,
do rze czy wi sto ści, w któ rej swo je ko rze nie ma ją po -
wszech nie zna ne mi ty grec kie, wciąż sil nie za ko rze nio ne
w na szej kul tu rze. ten świat kie dyś ist niał, stwo rzy li go
Mi noj czy cy, a póź niej zo stał za po mnia ny, mi mo że je go
śla dy do dziś od naj du je my na wy spach grec kich, a przede
wszyst kim na kre cie, licz nie od wie dza nej przez tu ry stów. 
Pi sząc hi sto rię Lo re in i Ara wa na, au tor ka od da je hołd tej
pra sta rej pierw szej cy wi li za cji eu ro pej skiej. Za da je
przy tym waż ne py ta nie: jak po to czy ły by się dzie je na szej
cy wi li za cji, gdy by przy pa dek nie ode brał Mi noj czy kom
szan sy na współ two rze nie lo sów świa ta? in ne rów nie
istot ne py ta nia, wciąż ak tu al ne dla każ de go z nas – o prze -
zna cze nie i śle py traf, wy bór i ko niecz ność, znaj dzie Czy -
tel nik na kar tach tej uj mu ją cej hi sto rii, któ rej nikt, jak
do tąd, w li te ra tu rze nie opo wie dział.

ofi cy na Wy daw ni cza aTUT, Wro cław 2011



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 sala NOT
tel. (071) 342 12 46
LWÓW tel. (071) 79 350 78

Głogów
JUBILAT tel. (076) 72 769 59

Legnica
PIAST tel. (076) 721 86 04

Wałbrzych
APOLLO tel. (074) 847 89 71

Jelenia Góra
LOT tel. (075) 76 76 370

Świdnica
GDYNIA tel. (074) 852 52 19

AUTA 2

KAREN PŁACZE
W AUTOBUSIE

W LEPSZYM ŚWIECIE

PARKING KRÓLÓW

WTOREK PO ŚWIĘTACH

LARRY CROWN

NIEBO NAD SAHARĄ

STREFA X

SIERPIEŃ 2011

210_ODRA_FILM:1 27-07-11 11:47 Strona 6

TVP WRo cłaW – każ da nie Dzie La o godz. 17.00
Po wtÓR ki w ŚRo DY o 18.00

TVP kra ków, TVP opo le: śro da, godz. 19.30
ČT24: nie dzie la, godz. 11.05

For mu ła pro gra mu to: „Pol ska ocza mi Cze chów, Cze chy
ocza mi Po la ków”. każ dy od ci nek pro gra mu, utrzy ma ny jest
w for mie ma ga zy nu i po świę co ny in ne mu za gad nie niu.

roz mow ki -pol sko -cze skie.pl; ceskatelevize.cz/hranicedokoran

Wę�DRUJ I ZWIE�DZAJ�Z NA�MI
za pra sza ją prze wod ni cy z klu bu Tu ry stów Mi ło śni ków
Wro cła wia TMW oraz klu bu Prze wod ni ków „oskar”

7 sierpnia, g. 10.00 – spa cer po wro cła wiu; 10 sierpnia,
g. 7.00 – *kar pacz – Śnież ka (św. waw rzy niec); 26-28
sierpnia, g. 7.00 – *Ber lin – Noc mu ze al na
Zgłoszenia na wycieczki „Przewodnik czeka” (*) na
spacerze, spotkaniu klubowym lub tel. 661 70 11 76; 
71 357 01 19 wieczorem;  wyjazdy z Placu solidarności.

VIII LET�NIE�SPA�CE�RY�Z PRZE�WOD�NI�KIEM
ko ło Prze wod ni ków Miej skich od dzia łu wro cław skie go
Pttk za pra sza do bezpłatnych wę dró wek po mie ście
w każ dą so bo tę i nie dzie lę aż do 11 wrze śnia br.
spo tka nie o godz. 10.00 pod igli cą na pl. sol nym.
W sierp niu w nie dzie lę za pra sza my tak że na spa cer
z prze wod ni kiem po ostro wie tum skim – spo tka nie
przed ka te drą o godz. 15.00 (dwie al ter na tyw ne tra sy:
stan dar do we zwie dza nie ka te dry i dru ga – dla ko ne se rów
– w każ dą nie dzie lę po świę co na in ne mu te ma to wi).
te ma ty wy cie czek: hi sto ria, za byt ki ar chi tek tu ry i prze strzeń
kul tu ro wa mia sta oraz bio gra fia osób zwią za nych z wro cła -
wiem. w tym ro ku po świę ci my uwa gę 770. rocz ni cy na jaz -
du mon gol skie go na wro cław oraz 200-le ciu se ku la ry za cji
pru skiej i utwo rze niu pań stwo we go uni wer sy te tu. Li sta te -
ma tów wy cie czek do stęp na jest na ta bli cy ogło szeń w sie -
dzi bie od dzia łu wro cław skie go Pttk Ry nek -Ra tusz 11/12

www.kpm.wroc law.pl | www.re kre acja.wroc.pl

REJS�STAT�KIEM�PO�OD�RZE
Je steś siN GLEM i chcesz prze żyć nie za po mnia ną przy go -
dę, po znać no wych lu dzi i mi ło spę dzić wie czór?
za pi sy: www.expres srand ka.com. Bi le ty: 59 zł

17 sierp nia, godz. 19.00

NIE�TYLKO�BIBLIOTEKA
ogólna charakterystyka zbiorów ossolineum

w cza sie pre lek cji zo sta ną za pre zen to wa ne „skar by” osso -
liń skie prze cho wy wa ne m.in. w. Dzia le Rę ko pi sów, sta rych
Dru ków, Ga bi ne cie Gra fi ki. Zwiedzanie wy sta wy do ty czą cej
zbio rów ZN im. osso liń skich, któ ra mie ści się w daw nej let -
niej pra ła tu rze, czy li let nie m miesz ka niu mi strza za ko nu
krzy żow ców z Czer wo ną Gwiaz dą.

2 sierpnia, godz. 12.00
zakład narodowy im. ossolińskich, ul. szewska 37
wejście od zaułka ossolińskich (www.oss.wroc.pl)



Koncerty odbywaæ siê bêd¹ o godz. 19:00 
Ewangelicki koœció³ Opatrznoœci Bo¿ej 
ul. Kazimierza Wielkiego 29

03.07.2011

07.08.2011

10.07.2011

14.08.2011

17.07.2011

21.08.2011

24.07.2011

31.07.2011

Stanis³aw PIELCZYK

Magdalena CZAJKA

Marek PILCH

Keiko INOUE

Piotr ROJEK

Koncert promocyjny studentów klasy organów: 

Agnieszka TANAWSKA (AM w Poznaniu)

Micha³ DU�NIAK (AM w Katowicach)

£ukasz ROMANEK (AM we Wroc³awiu)

Jan Tomasz ADAMUS

28.08.2011

Norberto BROGGINI

Ulrik SPANG-HANSSEN

Organizator: Parafia Ewangelicko-Luterañska we Wroc³awiu 
tel. (+71) 343 47 30, faks: (+71) 372 37 48 • e-mail: kancelaria@naszaparafia.pl 
Kierownictwo artystyczne: Dawid Œlusarczyk

Projekt zrealizowano ze œrodków: 

Urz¹d Marsza³kowski 
Województwa Dolnoœl¹skiego 

Urz¹d Miejski 
we Wroc³awiu 

Parafia Ewangelicko-Augsburska 
we Wroc³awiu 

Academus Kancelaria Zarz¹dzania 
Œrodowiskiem Odd Fellows 

Spo³em PSS Feniks

WSTÊP WOLNY

W I E C Z O RY  
ORGANOWE 
U  BO¯EJ  OPATRZNOŒCI VI

Koncerty odbywaæ siê bêd¹ o godz. 19:00 
Ewangelicki koœció³ Opatrznoœci Bo¿ej 
ul. Kazimierza Wielkiego 29
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17.07.2011

21.08.2011

24.07.2011

31.07.2011

Stanis³aw PIELCZYK

Magdalena CZAJKA

Marek PILCH

Keiko INOUE

Piotr ROJEK

Koncert promocyjny studentów klasy organów: 

Agnieszka TANAWSKA (AM w Poznaniu)

Micha³ DU�NIAK (AM w Katowicach)

£ukasz ROMANEK (AM we Wroc³awiu)

Jan Tomasz ADAMUS
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