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FILHARMONIA WROCŁAWSKA
ul. Marszałka J. PIŁSUDKIEGO 19

6.01.2012 – Piątek, godz. 18.00
WIECZóR KOLęD
SPIRITUALS SINGERS BAND

7.01.2012 – Sobota, godz. 18.00
JACEK KASPSZYK – DYRYGENT
JAKUB JAKOWICZ – SKRZYPCE
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Wrocławskiej
W. Lutosławski – Łańcuch II; L. Boccherini / L. Berio – Ritirata not-
turna di Madrid; M. Ravel – Alborada del gracioso, La Valse, Valses
nobles et sentimentales; L. Bernstein – Uwertura do opery Kandyd

8.01.2012 – niedziela, godz. 16.00 i 19.00
WALCE WIEDEńSKIE
ZBIGNIEW SZUFŁAT – prowadzenie
Wrocławska Orkiestra Kameralna Leopoldinum
J. Strauss, A. Loehr, P. Hindemith, A. Ferraris, R. Steczyński, B. Arbad

14.01.2012 – Sobota, godz. 18.00
RADOSŁAW PUJANEK – skrzypce; Agata Szymczewska
– skrzypce; Katarzyna Budnik-Gałązka – altówka; Marcin
Zdunik – wiolonczela; Marcin Sikorski – fortepian
G. Bacewicz – Duety na dwoje skrzypiec; M. Markowicz – Duety
ze zbioru Jako-witz; W. Lutosławski – Bukoliki na altówkę i wio-
lonczelę; G. Mahler – Kwartet fortepianowy a-moll; J. Brahms
– Kwintet fortepianowy f-moll op. 34

20.01.2012 – Piątek, godz. 19.00
VLADIMIR KIRADJIEV – dyrygent
LUDMIL ANGELOV – fortepian
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Wrocławskiej
C. Debussy – Iberia; G. Gershwin – Koncert fortepianowy F-dur

21 i 22.01.2012 – Sobota i niedziela, godz. 18.00
KONCERTY NOWOROCZNE
ERNST KOVACIC – dyrygent
Neue Wiener Concert Schrammeln
Wrocławska Orkiestra Kameralna Leopoldinum
J. Strauss; A. Kukelka; B. Bartók; A. Dvořák; A. Strohmayer; P. Havlicek

22.01.2012 – nd, godz. 18.00 – oratorium Marianum
KATARZYNA DROGOSZ – pianoforte
SOLIśCI WROCŁAWSKIEJ ORKIESTRY BAROKOWEJ:
Jana Semerádová – flet; Zbigniew Pilch – skrzypce;
Adam Pastuszka – skrzypce; Dominik Dębski – altówka;
Jarosław Thiel – wiolonczela
W. A. Mozart; L. van Beethoven; J. Haydn

27.01.2012 – Piątek, godz. 19.00
AGNIESZKA FRANKóW-ŻELAZNY – dyrygent
MALWINA LIPIEC – harfa
Chór Filharmonii Wrocławskiej
P. Eben; S. Paulus; C.A.P. Cornelius; M. Chandler; B. Chilcott; J. Rutter

28.01.12 Sobota, godz. 18.00
Koncert karnawałowy „Z chórem po świecie”
AGNIESZKA FRANKóW-ŻELAZNY – dyrygent
Chór Kameralny Akademii Medycznej

29.01.2012 – niedziela, godz. 18.00
OD HABANERY DO TANGA
CHRISTIAN DANOWICZ – prowadzenie
Wrocławska Orkiestra Kameralna Leopoldinum
G. Bizet, C. Saint-Saëns, P. Sarasate

WAŁBRZYCH ul. SŁOWACKIEGO 4, tel. 74 842 28 93
Dyrektor Naczelny i Artystyczny – JERZY KOSEK

6 stycznia, godz. 19.00
7 stycznia, godz. 18.00
Koncert noworoczny „w KrAInIe wALcA”
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Sudeckiej
dyrygent: Warcisław Kunc
solistka: Karina Skrzeszewska (sopran)
Program: E. Waldteufel: Walc „Łyżwiarze”; Ch. Gou-
nod: Aria z klejnotami z opery „Faust”; H. Berlioz: Walc
z Symfonii fantastycznej; P. Czajkowski: Walc kwiatów
z „Dziadek do orzechów”
M. Ravel: La Valse
J. Strauss: Walc „Odgłosy wiosny”
L. Różycki: Walc Caton z opery „Casanowa”
G. Puccini: Walc Musetty z opery „Cyganeria”
Ch. Gounod: Walc Julii z opery „Romeo i Julia”
13 stycznia, godz. 19.00
Orkiestra Kameralna Filharmonii Sudeckiej
Dyrygent: Małgorzata Sapiecha-Muzioł
Soliści: Anna Osowska (skrzypce)
Dorota Graca – Sztajnic (skrzypce)
Tomasz Kulisiewicz (skrzypce)
Sylwia Waindok (flet)
Dariusz Piechowiak (puzon)
Wojciech Kud (wiolonczela)
Program: J. S. Bach: III Koncert brandenburski; G. F.
Haendel: Koncert na obój i orkiestrę (transkrypcja
na puzon); J. Haydn: Koncert wiolonczelowy D – dur
J. S. Bach: Koncert d – moll na dwoje skrzypiec i orkie-
strę; J. S. Bach: V Koncert brandenburski
20 stycznia, godz. 19.00
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Sudeckiej
dyrygent: Jerzy Kosek
solista:Vad im Brodsky (skrzypce)
Program: „The Beatles” symfonicznie.

Vadim Brodsky



wwwwww..oo pp eerr aa ..wwrr oo cc ll aaww ..pp ll

STYCZEŃ 2012

EWA MICH NIK
ZA PRA SZA

No wy Rok Ope ra Wro cław ska
roz po czy na spek ta kla mi  „Ze msta
nie to pe rza” Jo han na Straus sa.
Mam na dzie ję, że ope ret ka
skom po no wa na przez „kró la wal ca” i od po nad 130
lat urze ka ją ca pięk ną mu zy ką wpro wa dzi na szą pu -
blicz ność w kar na wa ło wy na strój.

W stycz niu za pra szam do obej rze nia naj now szej po -
zy cji re per tu aro wej – „Pu łap ki” Zygmunta Krau ze go,
do któ rej li bret to – na pod sta wie dra ma tu Ta de usza
Ró że wi cza – na pi sa li kom po zy tor i Grze gorz Ja rzy na.
Pre mie ra świa to wa spek ta klu pod kie row nic twem
mu zycz nym To ma sza Szre de ra i w re ży se rii Ewe li ny
Pie tro wiak od by ła się na na szej sce nie w grud niu
i spo tka ła się z bar dzo do brym przy ję ciem pu blicz -
no ści, a kry ty cy uzna li ją za naj waż niej sze wy da rze nie
Ro ku Ta de usza Ró że wi cza.

Po nad to w stycz nio wym re per tu arze umie ści li śmy
po zy cje cie szą ce się nie słab ną cym za in te re so wa niem
wi dzów: „Car men” G. Bi ze ta, „Cy ga ne ria” G. Puc ci -
nie go, „Na buc co”, „Fal staff” i „Ri go let to” G. Ver die -
go, „Na pój mi ło sny” G. Do ni zet tie go. Do ope ry
za pra szam tak że na spo tka nie z pięk na mu zy ką 
W. A. Mo zar ta: „We se le Fi ga ra” i „Don Gio van ni”. 
Za pre zen tu je my rów nież za re je stro wa ne przez TVP
na sze spek ta kle „Opo wie ści Hof f man na” J. Of fen ba -
cha i „Bo rys Go du now” M. Mu sorg skie go, któ re mia -
ły swo ją „pre mie rę” na an te nie re gio nal nej te le wi zji,
a ich emi sja na szkla nym ekra nie spo tka ła się z bar -
dzo do brym przy ję ciem du żej, te le wi zyj nej wi dow ni.

Naj młod szym fanom opery pro po nu je my obej rze nie
przed sta wień: „Dzia dek do orze chów” P. Czaj kow -
skie go, „Sid, wąż, któ ry chciał śpie wać” M. Fo xa,
„Czer wo ny kap tu rek” J. Pau era, „Ali cja w kra inie cza -
rów” R. Chaul sa.

Ewa Mich nik
dy rek tor na czel ny i ar ty stycz ny

Ope ry Wro cław skiej

1�nd�1700 ZZEEMMSSTTAA��NNIIEETTOOPPEERRZZAA�� JOhANN�STRAuSS

6�pt�1900 ZZEEMMSSTTAA��NNIIEETTOOPPEERRZZAA�� JOhANN�STRAuSS

7�so�1900 ZZEEMMSSTTAA��NNIIEETTOOPPEERRZZAA�� JOhANN�STRAuSS

8�nd�1700 ZZEEMMSSTTAA��NNIIEETTOOPPEERRZZAA�� JOhANN�STRAuSS

10�wt�1900 DDZZIIAADDEEKK��DDOO��OORRZZEECChhÓÓWW�� PIOTR�CZAJKOWSKI

11��śr�1100 SSIIDD,,��WWąąŻŻ,,��KKTTÓÓRRyy��CChhCCIIAAłł��ŚŚPPIIEEWWAAćć����MALCOLM�FOx

11�śr�1900 FFAALLSSTTAAFFFF����GIuSEPPE�VERDI

12�cz�1900 hhAALLKKAA����STANISłAW�MONIuSZKO

13�pt�1900 OOPPOOWWIIEEŚŚCCII��hhOOFFFFMMAANNNNAA����JACquES�OFFENBACh

14�so�1900 WWEESSEELLEE��FFIIGGAARRAA����WOLFGANG�AMADEuSZ�MOZART

15�nd�1100 CCZZEERRWWOONNyy��KKAAPPTTuuRREEKK�� JIří�PAuER

15�nd�1700 CCAARRMMEENN�� GEORGES�BIZET

17�wt�1900 RRIIGGOOLLEETTTTOO����GIuSEPPE�VERDI

19�cz�1900 DDOONN��GGIIOOVVAANNNNII����WOLFGANG�AMADEuSZ�MOZART

20�pt�1900 CCyyRRuuLLIIKK��SSEEWWIILLSSKKII����GIOACChINO�ROSSINI

21�so�1900 CCyyGGAANNEERRIIAA����GIACOMO�PuCCINI

22�nd�1700 PPuułłAAPPKKAA����ZyGMuNT�KRAuZE

24�wt�1100 AALLIICCJJAA��WW��KKRRAAIINNIIEE��CCZZAARRÓÓWW����ROBERT�ChAuLS

24�wt�1900 NNAABBuuCCCCOO����GIuSEPPE�VERDI

25�śr�1900 MMAATTKKAA��CCZZAARRNNOOSSKKRRZZyyDDłłyyCChh��SSNNÓÓWW hANNA�KuLENTy

26�cz�1900 BBOORRyySS��GGOODDuuNNOOWW���� MODEST�MuSORGSKI

27�pt�1900 KKRRÓÓLL��RROOGGEERR����KAROL�SZyMANOWSKI

28�so�1900 NNAAPPÓÓJJ��MMIIłłOOSSNNyy����GAETANO�DONIZETTI

Dyrekcja zastrzega sobie możliwość zmian w repertuarze

IINN��FFOORR��MMAA��CCJJAA II RREE��ZZEERR��WWAA��CCJJAA��BBII��LLEE��TTÓÓWW��––��Dział�Pro�mo�cji�i Ob�słu�gi�Wi�dzów:
tel.: 71 370 88 80;�tel./fax: 71 370 88 81

SSPPRRZZEE��DDAAŻŻ��BBII��LLEE��TTÓÓWW��––��Ka�sa�ope�ry,�ul.�Świd�nic�ka 35:�
pn�-pt: 10.00-19.00,�sb: 12.00-19.00,�nd: 11.00-17.00

go�dzi�nę�przed spek�ta�klem�tel.: 71 370 88 18�(prze�rwa 15.15-15.30)
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wro cław ski or szak trzech Kró li w 2012 ro ku wy ru szy
w Świę to ob ja wie nia Pań skie go – 6 stycz nia o go dzi -
nie 11.30 z ostro wa tum skie go. 
Uczest ni cy i ak to rzy spo tka ją się na Ostro wie Tum skim,
stąd roz pocz ną wspól ne przej ście uli ca mi mia sta. Tu taj
też zo sta ną roz da ne zło te ko ro ny i śpiew ni ki z tra dy cyj -
ny mi ko lę da mi. Trzej Kró lo wie ze swo imi za stę pa mi ry -
ce rzy, to wa rzy szą cy mi im dwo rza na mi, a tak że anio ła mi
i pa stusz ka mi przej dą w at mos fe rze ra do sne go ko lę do -
wa nia w kie run ku wro cław skie go Ryn ku. Prze marsz uli -
ca mi Pia sko wą, świę tej Ka ta rzy ny i Oław ską ubar wio ny
bę dzie wy stę pa mi ak to rów – król He rod za pro si na ucztę
na swo im dwo rze; anio ło wie sto czą zwy cię ską bi twę
z dia bła mi, a mieszcz ki i dwo rza nie umi lą at mos fe rę Or -
sza ku we so ły mi okrzy ka mi. Bę dą też pa stusz ko wie i ko -
lęd ni cy z gwiaz dą. Na Ryn ku, przed świę tą Ro dzi ną, Trzej
Kró lo wie z to wa rzy szą cym im ry cer stwem zło żą po kłon
Praw dzi we mu Bo gu. Uczest ni ków Or sza ku po bło go sła wi
Ksiądz Bi skup. Wszy scy zo sta ną za pro sze ni do wspól -
ne go ko lę do wa nia, któ re po pro wa dzi do brze zna ny wro -
cła wia nom ze spół – 40 sy nów i Trzy dzie stu Wnu ków
na Sie dem dzie się ciu Oślę tach!

CS�IM�pARt�ul. Ma zo wiec ka 17

KA LEN DA RIUM STY CZEń 2012
6 I godz. 9.30 i 12; 7 I godz. 15.00; 9 I godz. 9.30 i 12
ZŁO TA KACZ KA – przed sta wie nie dla dzie ci
9 I g. 19.00 Ma rian na Stuhr i Pau li na Ma ger – wer ni saż
13 I godz. 19.00 MA RIUSZ LU BOM SKI – kon cert
14 I godz. 19.00 KA TA RZY NA GRO NIEC – kon cert
17 I godz. 19.00 FE DRA – spek takl
18 I godz. 19.00 FE DRA – spek takl
20 I godz. 18.00; 21 I godz. 18.00
PRZE GLąD do ku men tal nych fil mów taj wań skich
23 I godz. 19.00; 24 I godz. 19.00
MO NO LO GI WA GI NY – spek takl
24 I godz. 18.00 ALEK SAN DER PO RAJ -ŻA KIEL
Spo tka nie z mi strzem zen
25 I godz. 19.00 De biu ty jaz zo we w Im par cie
Ja rek śmie ta na po le ca: OLA TROM BO LA QU IN TET
26 I godz. 19.00; 27 I godz. 19.00
LE NIN GRAD – spek takl mu zycz ny
28 I godz. 19.00 STAN KIE WICZ & HO ŁOW NIA – kon cert

CA�pI�tOL�TE ATR MU ZYCZ NY |�www.te atr -ca pi tol.pl

6 i 7 stycz nia, godz. 20.00
MDŁOść, MNIE ZŁOść, MI ŁOść 
14 i 15 stycz nia, godz. 20.00
RZE CZE BUD DA CHI NA SKI
24 i 25 stycz nia, godz. 20.00
OJ COM I MAT KOM WBREW. PIO SEN KI KUR TA WE IL LA

Ma ła Sce na, ul. Pił sud skie go 72. Bi le ty: 25zł

12 stycz nia, godz. 9.00 i 11.30; 13 – godz. 10.30
CZAR NO KSIęŻ NIK Z KRA INY OZ 
20 stycz nia, godz. 19.00; 21 stycz nia, godz. 18.00
22 stycz nia, godz. 17.00 – HA IR

cS Im part, ul. Ma zo wiec ka 17

21 stycz nia, godz. 20.00 – OPE RA SMO CZA
Sa la Ba le to wa, ul. Pił sud skie go 72. Bi le ty: 15zł

27 stycz nia, godz. 19.00; 28 stycz nia, godz. 16.00
28 stycz nia, godz. 20.00; 29 stycz nia, godz. 17.00
FRAN KEN STE IN

rctB przy Ha li Stu le cia, ul. wy sta wo wa 1
Bi le ty: 49/39/32zł

uLICz�Ne�jA�SeŁ�KA 6�StyCz�NIA,�gOdz. 11.30�–�OStRóW�tuM�SKI

Or szak Trzech Kró li – ulicz ne ja seł ka, od by wa ja się we
Wro cła wiu po raz dru gi. Chcie li by śmy, aby w im pre zę
włą czy li się wszy scy, któ rzy chcą do świad czyć ro dzin nej
at mos fe ry wspól ne go świę to wa nia – za pra sza or ga ni za -
tor – Piotr Cze kier da. (www.wroc law ski.or szak.org)
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Bi le ty: 15 zł (n), 10 zł (U) / do za ku pie nia w re cep cji cIA 
in for ma cje, re zer wa cja miejsc: +48 666 533 665

StyCzeń�2012
Reżyseria i choreografia spektakli: Ewa Staroń
Wy stę pu ją: Ewa Sta roń, Jo an na Po tkow ska, Ula Szu ka -
łow ska, Ka ja Osób ka, An na Po staw ka, Na ta lia Kuź nik

6 stycz nia, godz. 20.30 – PIąT KI Z TAń CEM
spek takl Nie za leż nej Ma nu fak tu ry Ta necz nej (NMT)
KO NIU GA CJE (hi sto rie utka ne z ma te rii świa tła)
Naj praw do po dob niej każ dy czło wiek ma swo je go Anio ła
Stró ża. Nie jest istot ne, czy da na oso ba jest wie rzą ca.
Anio łów jest za tem nie skoń cze nie wie le. Nie ma ją for my,
są du cha mi. Są do sko na ło ścią. To po słań cy, opie ku no -
wie, prze wod ni cy. Nio są prze sła nie praw dy. Są TU TAJ.
mu zy ka: Ar ni ka Do bras i Elż bie ta So ko łow ska
13 stycz nia, godz. 20.30- PIąT KI Z TAń CEM – NMT
BEZ TLE NOW CE. spek takl – dan cing in spi ro wa ny twór -
czo scią Ta ma ry Lem pic kiej. Zapraszamy Państwa na
dancing w wykonaniu zniewolonych kobiet. Ich taniec
wyraża nieskończone piękno i pustkę.
LIM BO. (czy li punkt G (ra nicz ny). Dwie ko bie ty trwa jąc
w tok sycz nym zwiaz ku nie zmier nie się ra nią, ale nie mo -
gą, nie po tra fią wy rwać się z nie wo li wła snych uczuć.
20 stycz nia, godz. 20.30 – PIąT KI Z TAń CEM – spek ta -
kle NMT z cy klu: Ży wo ty Muz
SZEP TY o Vir gi nii Wo olf; ZŁU DZE NIA o Ma ry lin Mon roe
Ko bie ty sta no wią ce ze spół Nie za leż nej Ma nu fak tu ry Ta necz -
nej za pre zen tu ją pu blicz no ści spek ta kle bę dą ce ma ni fe sta -
cją ich po glą dów, do świad czeń, ocze ki wań. Spek ta kle
po dzie lo ne są na te ma tycz nie róż no rod ne spo tka nia.
Cykl ŻY WO TY MUZ po wstał w wy ni ku fa scy na cji bio gra -
fia mi naj słyn niej szych ko biet świa ta. Ży cio ry sy Jo an ny
D'Arc, Hil de gar dy z Bin gen, Co co Cha nel, Isa do ry Dun -
can, Edith Piaf, Si mo ne de Be au vo ir, Ma rii Cal las, Vir gi -
nii Wo olf, Ma ry lin Mon roe  słu żą ar tyst kom NMT ja ko
kan wa dla opo wie ści o ży ciu, śmier ci, mi ło ści, zdra dzie,
wol no ści i pa sji two rze nia.
27 stycz nia, godz. 20.30 – PIąT KI Z TAń CEM – spek -
takl Nie za leż nej Ma nu fak tu ry Ta necz nej 
Są SIAD KI, cz. I – V (cykl ko me dio wy)
bo ha ter ka mi cy klu są dwie znu dzo ne ży ciem ko bie ty
– są siad ki, któ re pró bu ją 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. część 1: ka wa czy her ba ta? – hi sto ryj ka o po -
trze bie pi cia po ran nej ka wy, lub her ba ty (dla
uza leż nio nych); część 2: dia gno za – ko bie ty w szpi ta lach
i ga bi ne tach le kar skich; część 3: (de) kon struk cja – czy
ko bie ty po tra fią ro bić uży tek z młot ka i śru bo krę tu? – czy
po tra fią zło żyć we dług za miesz czo nej in struk cji me ble?
część 4: mo no lo gi wa gi ny (śmiech przez łzy, te ra peu -
tycz ne); część 5: feng shui – opo wieść o po trze bie kre -
owa nia har mo nij ne go śro do wi ska ży cia wo kół nas
i o bez myśl nej fa scy na cji fi lo zo fią Wscho du.

www.cia.wroc law.pl

ul. SIEN KIE WI CZA 8a

23 stycznia,godz.1800•Leszno –Miejski Ośrodek Kultury
24 stycznia, godz. 1800•Kalisz – Centrum Kultury

21 stycznia, godz. 1700•Jelenia Góra – Centrum Kultury
22 stycznia, godz 1800•Lubin – Centrum Kultury Muza

zamówienia zbiorowe, informacje, rezerwacje
tel.: 503-166-129
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WWW.PANTOMIMA.WROC.PL
Wrocławski Teatr Pantomimy im. HenrykaTomaszewskiego, al. Dębowa 16, tel. 71 337-21-04

OSĄD
Jerzy Kalina / Leszek Mądzik / Paweł Passini
24, 25, 26 stycznia, godz. 19.00
TEATR POLSKI
SCENA NA ŚWIEBODZKIM
pl. Orląt Lwowskich 20c

GASTRONOMIA
scenariusz i reżyseria: Aleksander Sobiszewski
20, 21, 22 stycznia, godz. 19.00
TEATR POLSKI
SCENA KAMERALNA
ul. Świdnicka 28

I MIĘDZYNARODOWE WARSZTATY TEATRU RUCHU

TAŃCE ZWIERZĄT
wg PIĘCIU PRZEMIAN!

Tańce Zwierząt to oryginalny trening fizyczny opracowany
przez dyrektora i aktora Teatru InZhest Slavę Inozemeva.
Jest to uniwersalny system kształcenia psychofizycznego
aktorów i tancerzy oparty w całości na starożytnym chiń-
skim systemie Pięciu Przemian „U-SIN”.
Pory roku, części świata, cykle biologiczne, niektóre eta-
py rozwoju społeczeństwa, kolory, dźwięki, czy smaki
odpowiadają jednemu z podstawowych elementów:
Drzewie, Ogniowi, Ziemi, Metalowi, Wodzie. Elementy te
łączone są z obrazami zwierząt: Tygrysem, Ptakiem, Mał-
pą, Wężem i Smokiem – z ich energią, rytmem, emocja-
mi, motoryką, budową.
Warsztaty Tańce Zwierząt mają na celu stworzyć pełen ob-
raz psychofizycznej specyfiki poszczególnych zwierząt,
poszukując centrum energetycznego każdego zwierzęcia.
Trening obejmuje: elementy pantomimy, tańca butho, im-
prowizację, kung-fu, akrobatykę.
Wiaczesław Inozemcev dyrektor i aktor Teatru „In-
Zhest”. Opracował i wykłada metodę „Tańce zwierząt”.
Zajęcia prowadzi zarówno w rodzinnej Białorusi oraz za-
granicą, w tymm. in.: w Schloss Brollin (Niemcy), Teatro
Rojo (Hiszpania), na Europejskim Uniwersytecie Huma-
nitarny w Wilnie (Litwa).
Szczegółowe informacje: www.pantomima.wroc.pl

6, 7, 8 stycznia 2012, godz. 12.00-16.00
9, 10, 11 stycznia 2012, godz. 18.00-22.00

ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń
koszt: 300 zł (uczniowie/studenci 250 zł)

WROCŁAWSKI TEATR PANTOMIMY
al. Dębowa 16
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Spełniły się nasze marzenia o nowej pięknej szkole! 
W poniedziałek 19 grudnia 2011 r. odbyło się uroczyste
otwarcie nowego budynku PWST przy ul. Braniborskiej 59
Serdecznie zapraszamy do nowego teatru PWST! 
Repertuar dostępny jest na stronie www.pwst.wroc.pl!

pAńStWOWA
WyżSzA�SzKOŁA�teAtRALNA

IM. L. SOLSKIEGO W KRAKOWIE
FILIA we wrocłAwIU

te�AtR�AR�KA�UL. MEN NI CZA 3 www.te atrar ka.pl
6 stycz nia, godz. 19.00 – UCISZ SER CE
13 stycz nia, godz. 19.00 – OSKAR I PA NI Ró ŻA
20 stycz nia, godz. 19.00 – EDY TA STE IN
W po śpie chu do nie ba
27 stycz nia, godz. 19.00 – śWIą TY NIA. DY BUK
le gen dy ży dow skie

świą ty nia. Dy buk – le gen dy ży dow skie w re ży se rii Re -
na ty Ja siń skiej to przej mu ją ca, a przede wszyst kim nie -
ba nal na i da le ka od pla ka to wo ści i spły ce nia przez
wszech obec ny pol ski sza blon mar ty ro lo gicz ny re flek sja
nad lo sem Ży dów i Ho lo cau stem. Nie wiel ka prze strzeń
sce ny nie mal wchła nia wi dow nię, nie mal że ją po że ra,
wta pia jąc w swój świat spraw okrut nych i trud nych,
w świat okru cień stwa i obo jęt no ści. Ze sce ny w pew nym
mo men cie pa da py ta nie: Co na to wszyst ko su mie nie
świa ta? Od po wie dzią jest mil cze nie. Wte dy świat mil czał.
W na szym te atrze ten świat ży wych i mar twych Ży dów,
świat Ho lo cau stu zno wu krwa wi i gło śno krzy czy.

KI�NO�te�AtRAL�Ne�–�FOR�WARd�MO�tION
Sa la Ki no wa In sty tu tu Gro tow skie go, ry nek -ra tusz 27

wstęp wol ny! Fil my w ję zy ku an giel skim z pol ski mi na pi sa mi
For ward Mo tion to wspól ny pro jekt Bri tish Co un cil i So uth
East Dan ce pre zen tu ją cy barw ny ob raz bry tyj skiej sce ny
tań ca współ cze sne go i wpro wa dza ją cy w taj ni ki ga tun ku
zwa ne go po an giel sku scre en dan ce. Fil my przed sta wia ją
naj bar dziej in te re su ją ce pro duk cje i pro jek ty tań ca oraz wy -
ko rzy sta nie no wej tech no lo gii we współ cze snych ukła dach
cho re ogra ficz nych, a tak że wy wia dy z ar ty sta mi. Jest to
zbiór ob ra zów po świę co nych sztu ce tań ca, wy bra nych
przez wy bit nych ar ty stów i znaw ców spo śród naj lep szych
pro duk cji bry tyj skich ostat nich lat.

12 stycz nia {czwar tek} 18.00

FOR WARD MO TION: IN TROS (60”). Oprac. prof. Liz Ag giss,
która przy bli ża ga tu nek scre en dan ce. W skład se rii In tros
wcho dzą krót kie fil my ta necz ne i wy wia dy z ar ty sta mi.
to uched re ż. Da vid Hin ton, cho re ogr. Wen dy Ho usto un |
BBC, 1994; the In com ple te Au to bio gra phy re ż./cho reogr.
Ra jy ash ree Ra ma mur thi | 2004; Sar di nas re ż./cho re ogr. Lea
An der son, mu zy ka Ste ve Bla ke | 1990; Ba si ni re ż./cho re ogr.
Liz Ag giss i Bil ly Co wie | 1995; tra La La re ż. Ma ga li Char rier,
cho re ogr. Viv Mo ore, zdję cia Gre go ry Ni xon | 2004; Li ne Dan -
ce re ż/cho re ogr. Alex Reu ben, współ pr. cho re ogr. Afua Awu -
ku | 2003; Gold re ż. Ra chel Da vies, cho re ogr. Han na Gil gren,
zdję cia Na ta sha Bra ier | 2004; Mo tion con trol re ż. Da vid An -
der son, cho re ogra fia Liz Ag giss i Bil ly Co wie | BBC, 2002

19 stycz nia {czwar tek} 18.00

FOR WARD MO TION: IN SI GHTS (90”). Oprac. dr Ve na Ram -
phal, cho re ograf ka i per for mer ka, któ ra przed sta wia se rię nie -
co bar dziej eks pe ry men tal nych ob ra zów wraz z wy po wie dzia mi
ar ty stów na te mat ich pra cy. Va ni shing Po int reż. Ro se ma ry
But cher i Mar tin Ot ter na zle ce nie Cap tu re 3, 2004; Snow reż.
Da vid Hin ton | cho re ogr. Ro se ma ry Lee | 2003; ni ght Prac -
ti ce reż. Su san na Wal lin | 2006; Hands cho re ogr. Jo na than
Bur rows, reż. Adam Ro berts, mu zy ka Mat teo Far gion |
BBC, 1995; Film reż./cho re ogr. Shel ly Lo ve | 2005; Ma gne -
tic north reż./cho re ogr. Mi ran da Pen nell | 2003; Fold
reż./cho re ogr. Ve na Ram phal | 2004; Ho ri zon of exi le
reż./cho re ogr. Isa bel Ro ca mo ra (zdo byw czy ni na gro dy IMZ
za naj lep szą cho re ogra fię fil mo wą 2007) | 2007

26 stycz nia {czwar tek} 18.00

FOR WARD MO TION: AR TI STS” CHO ICE (40”)
Cho re ogra fo wie wiel kie go for ma tu wy bie ra ją swo je ulu bio ne
bry tyj skie fil my ta necz ne: Boy reż. Ro se ma ry Lee, Pe ter An -
der son | BBC, 1995. Wy bra ny przez Wen dy Ho usto un; tat too
reż./cho re ogr. Mi ran da Pen nell | BBC, 2001. Wwy bra ny przez
Sho ba nę Jey asingh; the ta les of Hof f mann (frag ment)
reż./prod. Mi cha el Po well i Eme ric Press bur ger, 1951 | cho -
re ogr. Fre de rick Ash ton. Wy bra ny przez Mi cha ela Clar ka; Fe -
atu re Film (frag ment) reż. Do uglas Gor don | 1999; on ly you
(Por ti she ad) reż. Chris Cun nin gham | 1998. Wy bra ny przez
Rus sel la Ma li phan ta; the cost of Li ving reż. Lloyd New son
na zle ce nie Chan nel 4, 2004. Wy bra ny przez Akra ma Kha na
Wię cej in fo: www.bri ti sh co un cil.org/for ward mo tion
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tOM�CIO�pA�Lu�SzeK
Uni wer sal ny mo tyw li te rac ki ma łe go, ale prze bie głe go
chłop ca, roz ka pry szo nej, ale ślicz nej kró lew ny oraz stra -
szą ce go dzie ci złe go roz bój ni ka z tlą cym się do brem
w ser cu po słu żył ze spo ło wi Zdro jo we go Te atru Ani ma -
cji, aby  za po mo cą sło wa i mu zy ki  opo wie dzieć dzie ciom
i przy po mnieć do ro słym baśń o Tom ciu Pa lu chu.

22 stycz nia, godz. 11.00. Bi le ty 10 zł
cK wrocław-zachód, ul. chociebuska 4-6 

zdRO�jO�Wy�te�AtR�ANI�MA�CjI
JE LE NIA Gó RA – CIE PLI CE (www.teatr.jgora.pl)   

1 stycz nia, g. 17.30 GA LA NO WO ROCZ NA – Kon cert
3 stycz nia, g. 10.00 BRZYD KIE KA CZąT KO
4, 5, 10, 11 stycz nia, g. 10.00
TY MO TE USZ MAJ STER KLEP KA Jan Wil kow ski
7 stycz nia, g. 16.00 EN TLI CZEK PEN TLI CZEK Brze chwa
8 stycz nia, g. 16.00 PIO TRUś I WILK S. Pro ko fiew
9 stycz nia, g. 18.00 WIE CZóR CIE PLIC KICH KO LęD

Fe�RIe�W zdRO�jO�WyM�te�AtRze�ANI�MA�CjI
15 stycz nia, g. 19.00 SZOPKA JELENIOGóRSKA
Historyczno-turystyczna re ż. Bogdan Nauka
19 stycz nia, g. 11.00
TYMOTEUSZ MAJSTERKLEPKA Jan Wilkowski 
20 stycz nia, g. 11.00 BRZYDKIE KACZąTKO
22 stycz nia, g. 11.00
TOMCIO PALUSZEK Jerzy Zaborowski 
26 stycz nia, g. 10.00 ACH TA MYSIA J.Czepowiecki
27 stycz nia, g. 10.00 PIOTRUś I WILK S.Prokofiew
29 stycz nia, g. 16.00
CZAROWNICE W BIBLIOTECE Pierre Gripari
Info: tel. 75 75 57 690 w. 20; 512-21-99-07
Bilety: 15 zł N, G 12 zł , R( dla 3 osób) 32 zł 

pIe�SeK�I KO�teK
SPEK TAKL EKO LO GICZ NY

Sce na riusz i re ży se ria:
Pa try cja Czy żew ska-So ro ko
Spek takl ten, to wspa nia ła
za ba wa edu ka cyj no -in te rak -
tyw na dla dzie ci. Ak cja roz -
gry wa się w do mu wy twor
nej Kot ki i ba ła ga nia rza Pie -
ska, a mo ty wem prze wod -
nim są … po rząd ki. Za baw ne
scen ki i skocz ne pio sen ki od -
po wie dzą na py ta nia: dla cze go tak waż ne jest dba nie o śro -
do wi sko? Po co sor tu je my śmie ci? Czy po win ni śmy
oszczę dzać wo dę? Cóż to ta kie go jest re cy kling? O tym
opo wie dzą wi dzom przy go dy Kot ki i Psa. Spek takl trwa
ok. 45 min, gra ny jest w pla nie ży wym i lal ko wym.
Rezerwacja: 71/348 30 10 wew. 38

18 stycz nia, godz. 10.00. Bi le ty: 15 zł
oDt ŚwIA to wID, ul. Sem po łow skiej 54a

XX FI�NAŁ�WIeL�KIej�OR�KIe�StRy
ŚWIą�teCz�Nej�pO�MO�Cy

8 STYCZ NIA 2012 R.
SztAB Przy Po LKo wIc KIM cen trUM AnI MA cjI

Gra my z pom pą! zdro wa ma ma, zdro wy wcze śniak,
zdro we dziec ko, czy li na za kup naj no wo cze śniej szych
urzą dzeń dla ra to wa nia ży cia wcze śnia ków oraz pomp
in su li no wych dla ko biet cię żar nych z cu krzy cą.
tUr nIe je: 10.00 Otwar ty Tur niej Sza cho wy – P. O. K.
10.30 Te ni sa Sto ło we go – MKSTS Po lko wi ce – SP 1
wArSz tA ty pla stycz ne: 12.00-17.00 – art. Gal le ry
Po KA zy tAń cA – KI no: 12.30-15.00 – Ze spół Fan ta zja;
Uczest ni cy warsz ta tów: wo kal nych; Hip Hop; Pop ping
– Wil ku; Pio tra Ło zi kow skie go; Ucznio wie i ze spół gi ta -
ro wy z PTM ZHP Po lko wi ce 
Kon cer ty – KI no: 15.00-20.00 – No Na me; NO RE STR -
RAC TIV; Nu cior; Ana kin; The Po zyt; Szte ja/Ha ski/ Pa cien;
Depth of Fal ter; Ofca fe at. DJ Ro żo. (Bi let: 5 zł do pusz ki)
IM Pre zy to wA rzy SzĄ ce: 10.00-16.00 – Od da wa nie
krwi – ZG Rud na Klub H. D. K Po lko wi ce – SP 3
AqU APArK: 14.00-17.30 – KIER MASZ prac, ser we tek,
cia sta, ma lo wa nie twa rzy i. in atrak cje; 14.30 – wy stęp
dzie ci ze SP In te gra cyj nej w Ję drzy cho wie, 14.30-18.00
– Na uka nur ko wa nia; 16.00 – wy stęp ze spo łu So bi nia nie
wIej SKI oK w So BI nIe oraz ŚwIe tLI ce: w tAr nów -
KU I SU cHej Gór nej; Ko Mor nI KAcH: 14.00-17.30
KIER MA SZE: prac, cia sto, kon kur sy i za ba wy, wy stę py ze -
spo łów; ja seł ka i wie le in nych atrak cji
20.00 – ry neK: śWIA TEŁ KO DO NIE BA
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JERZY SKOCZYLAS, JAN KACZMAREK

TA NASZA KLASA
reż. Wojciech Dąbrowski
Czas trwania: 120 min + 1 przerwa
Muzyka: Bogusław Klimsa
Scenografia: Wojciech Dąbrowski, Paweł Motask

obsada:
Małgorzata Szeptycka, Katarzyna Skoniecka, Jerzy Skoczylas
Leszek Niedzielski, Stanisław Szelc

STYCZEŃ 2012
www.teatrkomedia.com

05.01 CZ BOEING BOEING godz. 20.00
06.01 PT BOEING BOEING godz. 18.00
07.01 SO BOEING BOEING godz. 20.00
08.01 ND BOEING BOEING godz. 20.00
12.01 CZ PSYCHOTERAPIA godz. 20.00
13.01 PT SZALONE NOŻYCZKI godz. 17.00 i 20.00
14.01 SO PRZYJAZNE DUSZE godz. 20.00
15.01 ND PRZYJAZNE DUSZE godz. 17.00
19.01 CZ PSYCHOTERAPIA godz. 20.00
20.01 PT MAYDAY 2 godz. 20.00
21.01 SO MAYDAY 2 godz. 17.00
22.01 PT MAYDAY 2 godz. 17.00
25.01 ŚR TA NASZA KLASA godz. 20.00
26.01 CZ TA NASZA KLASY godz. 20.00
27.01 PT TA NASZA KLASA godz. 20.00
28.01 SO TA NASZA KLASY godz. 20.00
29.01 ND TA NASZA KLASA godz. 17.00

SPRZEDAŻ BILETÓW Kasa Teatru Lalek
wtorek-piątek, godz. 9.00-19.00 oraz 2 godz. przed spektaklem

tel.: 071 335 49 10

pl. Teatralny 4 – budynek Teatru Lalek
Informacja i rezerwacja biletów tel.: (071) 335 49 10
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WRO�CŁAW�SKI�te�AtR�LA�LeK
PL. TE ATRAL NY 4

13 stycz nia, godz. 10.00; 15 stycz nia, godz. 11.00 i 15
17 i 18 stycz nia, godz. 11.00 – KO NIK GAR BU SEK

27, 28 i 29 stycz nia, godz. 11.00
31 stycz nia, godz. 9.30 – OCH, EMIL!

7 stycz nia, godz. 14.00, 13 stycz nia, godz. 17.30
14 stycz nia, godz. 14.00; 15 stycz nia, godz. 12.00
JAś I MAŁ GO SIA spek takl z lek cja mu zycz ną
Jaś i Mał go sia jest przed sta wie niem in te rak tyw nym: dzie -
ci do sta ją pro ste in stru men ty mu zycz ne i bio rą udział
w two rze niu ścież ki dźwię ko wej: na śla du ją od gło sy le -
śnych zwie rząt i zja wisk at mos fe rycz nych, śpie wa ją pio -
sen ki, a przede wszyst kim – wspa nia le się ba wią.
Bi let dla dziec ka 20zł, dla do ro słe go 25zł, gru po wy 17zł

3, 4 i 5 stycz nia, godz. 10.00; 7 stycz nia, godz. 12.00
8 stycz nia, godz. 14.00; 10, 11 i 12 stycz nia, g. 10.00
25 stycz nia, godz. 11.00 – CA LI NECZ KA

3, 4, 10, 11, 12, 13 stycz nia, godz. 10.00
JAś I MAŁ GO SIA

3, 4, 5 stycz nia, godz. 10.00
7, 8 stycz nia, godz. 15.00 – PA STO RAŁ KA

pA�StO�RAŁ�KA�– LE ON SCHIL LER
Re ży se ria Ro ber to Skol mow ski 
Pa sto rał ka z mu zy ką Ja na Ma kla kie wi cza – nie bez po wo du
na zy wa na cu dem pol skie go te atru – to zbiór naj pięk niej -
szych pol skich ko lęd i pa sto ra łek. Tekst na wią zu je do nie co
za po mnia nych form lu do we go te atru ja seł ko wo -szop ko we -
go. Pa sto rał ka – peł na wdzię ku i li ry zmu, dzię ki któ re mu to,
co swoj skie, zy sku je wy miar cu dow no ści, a me ta fi zy ka sta -
je się nie spo dzie wa nie bli ska – to pro po zy cja za rów no dla
naj młod szych (od 7 lat), jak i dla do ro słych, oka zja do za du -
my i szcze re go, dzie cię ce go za chwy tu.
Spek ta klo wi to wa rzy szy bo żo na ro dze nio wa wy sta wa pt.
Go Dy IDĄ, Go Dy... ze zbio rów Mu zeum Na ro do we go we
Wro cła wiu i Mu zeum Et no gra ficz ne go. Za pre zen to wa ne
zo sta ną wy jąt ko we eks po na ty do ku men tu ją ce hi sto rię ob -
cho dów Bo że go Na ro dze nia w Pol sce: ma lar stwo
na szkle, rzeź by i gra fi ki, for my pier ni kar skie, szop ki ty pu
kra kow skie go, ku kieł ko we, rzeź biar skie, a tak że prze bra -
nia ko lęd ni cze, ma ski oraz pla sty ka ob rzę do wa.
Bi le ty: 25/20zł

CALINECZKA
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w styczniowym numerze miesięcznika oD roD rAA:
· „oD rA”: wid mo kry zy su eko no micz ne go(Bo gu sław Fie dor) i po li tycz ne go (woj ciech Gieł żyń -
ski) · wo jo wa nie we dług Mac chia vel le go i Ma la par te go · cza so pi sma li te rac kie, pa tro nac kie
i sie cio we · Ku li sy po pskan da li · wi sła wa Szym bor ska · tho mas Venc lo va · Geo r ges Po ulet
· czy ta nie Świe tlic kie go · ca me ri ma ge · trans gre sja to ma sza Biał kow skie go

Rynek-Ratusz 24, 50-101 Wrocław
tel.: 71 344 28 64
fax: 71 344 28 65

Dyrektor: Piotr Borkowski
Zastępca dyrektora: Arkadiusz Sikora
www.okis.pl, okis@okis.pl

oŚroDeK
KULtUry i SztUKI

we wrocławiu
SSTTYYCCZZEE��  22001122 zaprasza pon.-pt., w godz.10.00-18.00

tel. 71 342 22 91
www.dcik.pl; cik@okis.pl

FO�tO�gRA�FIe�WŁA�dy�SŁA�WA�MA�Ry�NO�WI�CzA
Wła dy sław Ma ry no wicz (1920-1977) – to ar ty sta nie zna ny obec nie sze ro kiej pu -
blicz no ści, choć je go dzia łal ność twór cza by ła po wszech nie zna na i do ce nia -
na na ca łym świe cie w cza sie, w któ rym ak tyw nie pra co wał. Ja ko fo to graf,
do per fek cji do szedł dzię ki ta len to wi, wiel kiej pa sji, ogrom nej pra co wi to ści oraz
wraż li wo ści twór czej. Je go ulu bio ne te ma ty to por tre ty, fo to gra fia zwie rząt i mar -
twa na tu ra. Pra co wał przede wszyst kim w ate lier, do pra co wu jąc w szcze gó łach
wszel kie de ta le. Eks pe ry men to wał z róż ny mi tech ni ka mi fo to gra ficz ny mi.

wer ni saż 18 stycz nia, godz. 17.00. wy sta wa po trwa do 25 lu te go 2012
Dol no ślą skie cen trum Fo to gra fii „Do mek ro mań ski”, pl. bpa nan kie ra 8

WROC�LAW�SCy
MA�LA�Rze I RzeŹ�BIA�Rze

CO JE. CO NENÍ

„Pre zen ta cja w Li ber cu obej mu je dzie -
ła czo ło wych wro cław skich ma la rzy
i rzeź bia rzy z do mi nan tą ar ty stów -dy -
dak ty ków Aka de mii Sztuk Pięk nych.
Wy sta wa ta jest nie tyl ko prze ja wem
co raz żyw szych kon tak tów ar ty stycz -
nych śro do wisk: cze skie go i pol skie -
go. Ten po kaz jest też tro chę wy sta wą
„na skra ju”, tj. po ja wia się przy pew -
nym już pod su mo wa niu tra dy cji sztu -
ki Wro cła wia i otwie ra niu na cał kiem
no we in spi ra cje.”

An drzej Ko sto łow ski
wy sta wa po trwa do 12 lu te go 2012
ob last ni Ga le rie, U tiskárny 81/1

Li berc, cze chy

na ta lia LL (Na ta lia Lach -La cho wicz)
jest bez wąt pie nia jed ną z naj bar dziej
fa scy nu ją cych i nie zwy kłych ar ty stek
pol skich. W la tach 1957-1963 stu dio -
wa ła w Pań stwo wej Szko le Sztuk Pla -
stycz nych we Wro cła wiu m.in.
pod kie run kiem prof. Sta ni sła wa
Daw skie go. Zaj mu je się fo to gra fią,
ma lar stwem, ry sun kiem, per for man -
ce i sztu ką wi deo. Na ta lii LL uda ło się
stwo rzyć cha rak te ry stycz ny, nie zwy -
kle su ge styw ny i eks cen trycz ny wi ze -
ru nek ar ty stycz ny, któ ry sil nie
od wo łu je się do war to ści eg zy sten -
cjal nych, za któ ry mi za wsze stoi kon -
kret ny czło wiek. We dług Ar tyst ki
sztu ka mo że po wstać tyl ko z praw dzi -
wej mi ło ści i jest bez względ nie naj -
wyż szą war to ścią w ży ciu czło wie ka.

NA�tA�LIA LL�oPUS MA GnUM – Mo no gra ficz na wy sta wa w Bu da pesz cie

Wy sta wa po ru sza pro blem pry wat ne go, spo łecz ne go i geo gra ficz ne go 
te ry to rium Ar tyst ki, w tym rów nież in tym ne go, dla te go pod ty tu łem wy sta wy
jest OGRA NI CZE NIE, TE RY TO RIUM, OKRE śLE NIE. Na ta lia LL sztu kę trak tu -
je ja ko je dy ną moż li wą ak tyw ność, któ ra jest w sta nie prze ciw sta wić się 
de struk cji i „uto nię ciu” w co dzien no ści.
„Za sta na wia mnie szcze gól na ener gia, si ła, ro dzaj vis vi ta lis, któ ra jest pod sta -
wą twór czo ści ar ty stycz nej. W mo im przy pad ku jest to roz po zna nie, okre śle nie
i ogra ni cze nie in tym ne go te ry to rium ja ko je dy nej ak tyw no ści prze ciw sta wia ją -
cej się roz pa do wi, en tro pii i za gła dzie. Ta pry wat na, dys kret na in tym ność sta je

się cza row nym ogro dem,
w któ rym od kry wam za sta na -
wia ją co pięk ne i nie zna ne mi
kwia ty. By ła bym szczę śli wa,
gdy by część mo ich heu rez
mo gła ura do wać i ubo ga cić in -
nych lu dzi, bę dą cych od bior -
ca mi mo jej sztu ki. (...) Sztu ka
sta no wi na dzie ję, że ży cie ma
sens. Że ist nie nie ma sens.”

Na ta lia LL, li sto pad 2010 r.wy sta wa czyn na od 19 stycz nia do 18 mar ca br., Muc sar nok Kun sthal le, Bu da peszt
Or g. OKiS we Wro cła wiu. Współ or g.: Műcsar nok Kun sthal le i In stytut Pol ski w Bu da pesz cie



· 27 lu te go, godz. 18.00 – wro cłAw – Sa la au dy to ryj na – HA LA StU Le cIA
· 28 lu te go, godz. 18.00 – jA ro cIn – ośro dek Kul tu ry

BI Le ty: za mó wie nia zbio ro we, in for ma cje, re zer wa cje tel.: 503-166-129
Ka sa Ha li Stu le cia Biu ro tu ry stycz ne re me dium ul. Pił sud skie go 2
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EKSPOZYCJE STAŁE

ODDZIAŁY MUZEUM NARODOWEGO

SZTUKA ŚLĄSKA XII - XVI w.

SZTUKA ŚLĄSKA XVI - XIXw.

SZTUKA POLSKA XVII - XIXw.

MUZEUM ETNOGRAFICZNE

PANORAMA RACŁAWICKA

Urodziny Naczelnika Tadeusza Kościuszki
fragment kolekcji Krzysztofa Lachowicza 
Ikonogra� a Kościuszkowska 

  
MUZEUM ETNOGRAFICZNE

www.mn.wroclaw.pl

 

VII Międzynarodowy Konkurs Ekslibrisów Kościuszkowskich
– wystawa pokonkursowa

nowa galeria: POLSKA SZTUKA WSPÓŁCZESNA 
poddasze Muzeum Narodowego

Jan Berdyszak. Szkice i rysunki
  

Antyk w meblarstwie
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KRzySz�tOF�SAj�PRZE NI KA NIE MIAST
Krzysz tof Saj jest ab sol wen tem Mię dzy na ro do we go Fo -
rum Fo to gra fii i Uni wer sy te tu Wro cław skie go na kie run -
ku hi sto ria sztu ki, a od 2011 ro ku człon kiem ZPAF. Brał
udział w wie lu wy sta wach zbio ro wych i in dy wi du al nych
m.in. we Wro cła wiu, Ło dzi, Ber li nie, Lwo wie, Go rzo wie
Wiel ko pol skim. Je go pa sją jest fo to gra fia miej ska.
Na wy sta wie zo sta nie za pre zen to wa nych kil ka na ście czar -
no -bia łych zdjęć, po ka zu ja cyvh eu ro pej skie mia sta. Au -
to r stara się na swych fotografiach uchwycić pul su ją ce
ży ciem miasto, prze ni ka nie się lu dzi, bil bor dów – te go,
co sta tycz ne, z tym, co jest w ru chu. Cie ka we ze sta wie nia
miesz kań ców z ich oto cze niem, w po sta ci te go wszyst -
kie go, co jest z mia stem zwią za ne: re klam, świa tła, ru chu
ulicz ne go, ar chi tek tu ry, sztu ki; za rów no co dzien nych sy -
tu acji, jak i wiel kich wy da rzeń, ulot nych chwil, ano ni mo -
wych lu dzi, któ rzy dzię ki uwiecz nie niu na zdję ciu zo sta ją
za pa mię ta ni. Z jed nej stro ny dy na micz ne, za ska ku ją ce
swą kom po zy cją ka dry, z dru giej pre zen tu ją wy ra fi no wa -
ne ob ra zy na szej rze czy wi sto ści.

wy sta wa czyn na do 29 stycz nia br.
Ga le ria za Sza fą, ul. Św. Mar ci na 4

pA�WeŁ�jA�ROdz�KI�GO DZI NA JAZ DY
Pa weł Ja rodz ki – wro cław ski ma larz, gra fik, ry sow nik, au -
tor ko mik sów i pu bli ka cji dla dzie ci. Zaj mu je się też po ezją
i sztu ką wi deo. Pro fe sor w pra cow ni mul ti me diów na Wy -
dzia le Ma lar stwa i Rzeź by we wro cław skiej ASP. Ku ra tor
BWA Awan gar da. Pra cu je w róż nych kon wen cjach, po -
słu gu je się sza blo nem i cy ta tem, świa do mie od rzu ca po -
praw ność ry sun ko wą i for mal ną, ope ru jąc pro gra mo wą
an ty este ty ką. W je go sztu ce wy raź nie wi dać dwie ten den -
cję: po par tow ską i kon cep tu ali stycz ną, za bar wio ne „ra -
do sną” pro wo ka cją, kon te sta cją i zgry wą.
Au tor o pro jek cie: Wy sta wa jest po ka zem róż nych prac
i to z róż nych okre sów. Da ty i ty tu ły nie są waż ne. Mam
wręcz prze ko na nie, że ca łe ży cie pra cu ję nad ja kąś ta jem -
ni czą, rów nież dla mnie, ukła dan ką. Z cza sem po wsta ją
ko lej ne jej ele men ty, a na wy sta wach pró bu ję z nich uło -
żyć co raz – mam na dzie ję – do sko nal szą ca łość. (...) Kie -
dyś twier dzi łem, że nie waż ne co się ro bi i tak wszyst ko
jest o śmier ci i mi ło ści. Jest to efek tow ne, ale chy ba jed -
nak za du że uprosz cze nie. Po ja wia się prze cież w mo ich
pra cach po li ty ka, prze moc, pie nią dze a na wet, tak nie -
mod ne obec nie, za gad nie nie pięk na. Z ja kie goś dziw ne go
po wo du, więk szość te go co ro bię wy wo dzi się z ry sun -
ku. I cho ciaż je stem z wy kształ ce nia ma la rzem, to więk -
szość mo ich ob ra zów przy po mi na – przy naj mniej we dług
jed ne go z mo ich zna jo mych – pla ka ty. Ale ta opi nia mi
po chle bia. Po do ba mi się ulot ność pla ka tu, ale też je go
bez po śred niość. Tak więc, gdy przy bę dzie cie na wy sta -
wę, zo ba czy cie wie le pla ka tów. Ty le, że one nie na wo łu ją
do ni cze go wprost, ni cze go nie re kla mu ją. No, mo że cza -
sa mi pro te stu ją prze ciw nie któ rym spra wom. Ale też nie
wprost. I moż na na nie pa trzeć go dzi na mi. Za pew niam.
Ży ję jak każ dy, pa trząc w te le wi zor, czy ta jąc ga ze ty, ale też
roz ma wiam z ludź mi, cho dzę po uli cach. Dzi wi mnie jed -
nak, że wy cią gam z te go wnio ski zu peł nie in ne niż więk -
szość, z któ rą się ab so lut nie nie zga dzam. Po mi mo to
uwa żam, że świat idzie w bar dzo do brym kie run ku i każ -
de go dnia jest le piej. Na wet gdy sta je my się co raz star si.

wer ni saż 5 stycz nia, godz. 18.00 – Ga le ria Sztu ki 
Spo tka nie au tor skie 5 stycz nia, godz. 17.00 – Ga le ria ring 
wy sta wa 5-29 stycz nia – Ga le ria Sztu ki, pl. Ka te dral ny 1

Ga le ria ring, ry nek 12 – Le GnI cA

IzA�BeL�LA�gu�StOW�SKA
CI CHYM śCI GA ŁAM Ją LO TEM

Wy sta wa anek tu je prze strzeń ga le rii, głów nie
wszech ota cza ją cym dźwię kiem, ale i po przez
nar ra cje za war te w sze ściu fil mach pre zen to wa -
nych na mo ni to rach oraz w sze ściu ko li stych li -
ght -bo xach, punk tu ją cych sześć ka drów
wy łu ska nych z fil mo wych nar racji.
Tro py tej dziw nej po dró ży wy zna cza ją w prze -
strze ni ga le rii czer wo ne dio dy wę dru ją ce po -
mię dzy obiek ta mi.
Iza bel la Gu stow ska w 1972 r. uzy ska ła dy plom
po znań skiej PWSSP (dziś Uni wer sy tet Ar ty stycz -
ny). Od ro ku 1991 po sia da ty tuł pro fe so ra zwy -
czaj ne go. Na ucza na ma cie rzy stej uczel ni,
pro wa dząc Pra cow nię Dzia łań Per for ma tyw nych
i Mul ti me dial nych na Wy dz. Ko mu ni ka cji Mul ti -
me dial nej oraz w Wyż szej Szko le Na uk Hu ma ni -
stycz nych i Dzien ni kar stwa na kie r. Gra fi ka.

wy sta wa czyn na do 27 stycznia br.
cen trum Sztu ki wro, wi dok 7
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gA�Le�RIA�jed�Ne�gO�pRO�jeK�tu
TE ATR POL SKI W SZCZE CI NIE.

AR CHI TEKT RO MU ALD LO EGLER
Czym jest współ cze sny
spek takl te atral ny, ja ki mi
środ ka mi dys po no wać bę dą
ze spo ły te atral ne i ope ro we
za kil ka dzie siąt lat – to py ta -
nia, na któ re po win ni dać od -
po wiedź wi zjo ne rzy scen
i me ne dże ro wie kul tu ry ini -
cju ją cy ko lej ne prze bu do wy,
roz bu do wy i bu do wy obiek -
tów dla Mel po me ny. Jak za -
wsze istot ne są pro gram

funk cjo nal ny, eko no mia i wa lo ry es te tycz ne. Ro lę nie po -
śled nią gra rów nież miej ski kon tekst. Szan sa, ja ką da ją te -
go ty pu in we sty cje, na po pra wę lub kre ację no wej
prze strze ni pu blicz nej jest nie do prze ce nie nia.
na pierw szym w 2012 roku spo tka niu Ga le rii jed ne -
go Pro jek tu roz ma wiać bę dzie my o roz bu do wie te atru
Pol skie go w Szcze ci nie z kra kow skim ar chi tek tem 
ro mu al dem Lo egle rem.

Spotkanie 12 stycz nia, go dzi na 17.30

BO�RIS�pOd�ReC�CA.�Ar cHI teKt
Bo ris Pod rec ca jest dziś jed nym z naj wy bit niej szych

au striac kich ar chi tek tów, wy kła dow cą i ba da czem ar -
chi tek tu ry mo der ni zmu w Eu ro pie środ ko wej. Z rów -
nym en tu zja zmem an ga żu je się w wiel kie miej skie
pro jek ty, jak w pro jek to wa nie me bli czy ma łych przed -
mio tów dnia co dzien ne go. Na wy sta wie we Wro cła wiu
zo ba czy my wiel ko for ma to we fo to gra fie, wi zu ali za cje
i mo de le je go do tych cza so wych re ali za cji. 

wy sta wa czyn na do 19 lu te go 2012

NA�tu�RA�jA�KO�IN�SpI�RA�CjA
WY STA WA PRAC Z ZA KŁA DU RY SUN KU

MA LAR STWA I RZEź BY
WY DZIA ŁU AR CHI TEK TU RY PWR

Te ma tem prze wod nim
te go rocz nej wy sta wy
prac pe da go gów wy -
dzia ło we go Za kła du Ry -
sun ku, Ma lar stwa
i Rzeź by Wy dzia łu Ar chi -
tek tu ry PWr. jest na tu ra
ja ko źró dło ar ty stycz nej
in spi ra cji. Do na tu ry,
w ca łej jej róż no rod no -
ści, na wią zu ją na wy sta -
wie róż ne for my
twór czej wy po wie dzi
– ma lar stwo, rzeź ba, gra -
fi ka, ry su nek i fo to gra fia.

wy sta wa czyn na do 29 stycz nia 2012

ARt�NO�uve�Au�W Ru�Mu�NII
Ru mu nia – nie zwy kła mie szan ka kul tur, wpły wów eu -
ro pej skich i Bli skie go Wscho du, zróż ni co wa na spo łecz -
nie, o burz li wej hi sto rii. O sztu ce ru muń skiej,
a zwłasz cza ar chi tek tu rze te go kra ju wie my nie wie le.
Wy sta wa w Mu zeum Ar chi tek tu ry we Wro cła wiu ma
na ce lu przy bli że nie jed ne go z naj bar dziej świet nych jej
okre sów – Art No uve au. Na sześć dzie się ciu pię ciu
plan szach za pre zen to wa ne zo sta ną naj pięk niej sze przy -
kła dy ru muń skiej ar chi tek tu ry se ce syj nej, dzie ła naj -
waż niej szych twór ców sty lu: Ja ka ba Dezo, Ko mo ra
Mar cel la, Ale xan dra Ora scu czy Er mi la Pan gra ti. O spe -
cy fi ce ru muń skiej Art No uve au opo wie pod czas uro -
czy ste go otwar cia wy sta wy pro fe sor So rin Va si le scu.

wer ni saż 26 stycz nia, go dzi na 17.00
wy sta wa czyn na do 11 marca 2012

Miej sce I
Ka ro li na Ja kle wicz
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Xy�Dru gie De en A
XY śle dzi pra wa, ja ki mi rzą dzi się ry -
nek sztu ki, ana li zu je pre fe ren cje na -
byw ców -ko lek cjo ne rów, nie ukry wa
spo strze żeń na te mat fi nan so we go
funk cjo no wa nia ar ty sty. (...) Są to spo -
strze że nia o ty le cen ne, że for mu łu je je
oso ba ży ją ca ze sztu ki, któ rej pra ce
cie szą się du żym po wo dze niem wśród
ko lek cjo ne rów. Na wy sta wie  pre zen to -
wa nych jest 15 wiel ko for ma to wych
akry li na płót nach po cho dzą cych
z dwóch se rii „Pra nie mó zgu” i „Dru gie De eN A”. W se rii „Pra nie mó zgu” XY po -
ka zu je jak mo da na „no we me dia” za wład nę ła ryn kiem sztu ki. Z ko lei w se rii dru -
gie „De eN A” XY jest za fa scy no wa na efek ta mi prze two rzo ne go przez me dia
ob ra zu. W pierw szym wy pad ku kry tycz na, w dru gim za fa scy no wa na sztu ka mi
wi deo XY za wsze po zo sta je wier na ma lar stwu. Ku ra tor: An na Ka nia -Saj

wy sta wa czyn na do 15 stycz nia br., Mu zeum Miej skie wro cła wia – Sta ry ra tusz

IRe�NA�MASz�KO
MA LAR STWO IN STA LA CYJ NE

Wy sta wa ma lar stwa in sta la cyj ne go
jest pierw szą in dy wi du al ną wy sta wą
Ire ny Masz ko. Sta no wi pod su mo wa -
nie kil ku na stu lat dzia łań twór czych,
któ re przede wszyst kim cha rak te ry -
zu je pró ba wyj ścia po za dru gi wy -
miar. Wy ko rzy stu jąc ju tę, drew no,
pa pier, pla stik oraz akryl au tor ka bu -
du je trój wy mia ro we ob ra zy umiesz -
cza jąc je w kla sycz nych ra mach.
W jej pra cach do mi nu je czerń – ukry -
wa ją ca wszyst ko i nie po zwa la ją ca
ukryć ni cze go. Do ro ku 2000 au tor ka
zwią za na by ła ze szpro taw ską gru pą
Fo to -Plast. Uczest ni czy ła w wy sta -
wach zbio ro wych gru py.

wer ni saż 21 stycz nia, godz. 18.00
Klub Pod Ko lum na mi, pl. św. Ma cie ja 21

ŚWIe�żA�KReW
PRZE GLąD MŁO DEJ SZTU KI

Jesz cze do 14 stycz nia br. moż na
oglą dać pra ce mło dych ar ty stów
na Prze glą dzie Mło dej Sztu ki pt.
śWIE ŻA KREW. Wy sta wa ta, to pre -
zen ta cja naj młod szych ab sol wen tów
wy dzia łów ma lar stwa z ca łej Pol ski.
Pre zen tu je my sze ro kie spek trum
wscho dzą cej sztu ki – ob ra zy peł ne
ener gii, ko lo ru i wi go ru.
Ta lent czę ści uczest ni ków Prze glą du
zo stał już na gro dzo ny w kon kur sach
pro mu ją cych mło dych twór ców, ale
i tak więk szość po raz pierw szy po -
ka zu je swo je pra ce we Wro cła wiu.
Na Prze glą dzie  pre zen to wa ne są róż -
ne po sta wy ar ty stycz ne. Po nad to
kon ty nu ując dzia ła nia edu ka cyj ne, za -
chę ca my wi dzów do ak tyw nej oce ny
sztu ki – gło so wa nia i przy zna nia Na -
gro dy Pu blicz no ści, ufun do wa nej
przez Sklep Pla stycz ny. pl 
Ma my na dzie ję, że śWIEŻA KREW
do tle ni wro cław ski „krwio bieg” ar ty -
stycz ny. Wstęp wol ny!

wy sta wa czyn na do 14 stycz nia br.
Ga le ria Soca to, ul. oław ska 21/7

ANdRzej�MACIejeWSKI
WEATHER REPORT / fotografie

Pro jekt uka zu je ulot ność wra żeń i ma -
gię świa ta, któ ry zmie nia się z każ dą
naj krót szą upły wa ją cą chwi lą. Jest po -
chwa łą me dium fo to gra fii, któ ra da je
moż li wość uchwy ce nia w for mie ob -
ra zu te go, co dla ludz kie go oka jest je -
dy nie mo men tem. Na wy sta wę skła da
się 36 fo to gra fii te go sa me go miej sca
w róż nych po rach ro ku, któ re zo sta ły
wy ko na ne przy uży ciu du żej sta cjo -
nar nej Ca me ry Ob scu ry, któ rą ar ty sta
zbu do wał spe cjal nie dla te go pro jek -
tu. Od bit ki na wy sta wę to ar chi wal ne
wy dru ki (z uży ciem tech no lo gii Ep so -
na K3 Ul tra chro me) na bez kwa so wym
pa pie rze Hah ne muh le. Pra ce ar ty sty
wy sta wia ne by ły w Pol sce, Niem -
czech, Ka na dzie, USA oraz Ugan dzie.
Znaj du ją się w licz nych ko lek cjach
pry wat nych i mu ze al nych, w tym: Ca -
na dian Mu seum of Con tem po ra ry
Pho to gra phy w Ot ta wie i McCord Mu -
seum of Ca na dian Hi sto ry w Mont re -
alu. Wstęp wolny!

13 stycznia, godz. 19.00 (do 17.02)
cK Agora, ul. Serbska 5a
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Se�Le�NA KIM�BALL�RZE CZY, KTó RE PO JA WIA Ją SIę I ZNI KA Ją
in sta la cja / ko la że / fo to gra fie

Se le na Kim ball jest ame ry kań ską ar tyst ką miesz ka ją cą i pra cu ją cą w No wym
Jor ku. In spi ra cją dla jej twór czo ści są za zwy czaj do ku men ty ar chi wal ne, ilu -
stro wa ne opo wie ści, sta re ry ci ny, ge ne alo gie. Ma te riał iko no gra ficz ny jest
two rzy wem dla prac bę dą cych au tor ską wi zją przed sta wia nych tam hi sto rii.
Uwa ża jąc, że sa ma hi sto ria po cząw szy od He ro do ta jest mik stu rą praw dy i fik -
cji Se le na Kim ball roz wi ja wła sne nar ra cje wy cho dzą ce od fak tów hi sto rycz -
nych, spo łecz nych i li te rac kich i prze twa rza je w roz bu do wa ne ko la że, zbio ry
ar chi wów, ry sun ki i in sta la cje si te -spe ci fic /np. cy kle Bo ska ko me dia i Pie kło
Dan te go na pod sta wie ilu stra cji Gu sta wa Do re'a (1905), No wy świat na pod -
sta wie Joh na Stod dar da.
W 2004 ro ku ar tyst ka roz po czę ła współ pra cę z Agniesz ką Ta bor ską, pi sar ką
i kry tycz ką sztu ki cze go efek tem jest m.in. nie zwy kła książ ka pt. Sen ny ży wot
Le ono ry de la Cruz z ko la ża mi jej au tor stwa. /Wy daw nic two sło wo/ob raz/te -
ry to ria 2004, 2011/ oraz pro jekt The
Unfi ni shed Li fe of Pho ebe Hicks.
Wy sta wa Rze czy, któ re po ja wia ją się
i zni ka ją jest po my śla na ja ko in sta la -
cja łą czą ca róż ne obiek ty i pra ce
w tym m.in. naj now szy cykl wiel ko -
for ma to wych ko la ży Fe no me ny ma te -
ria li za cji opar ty na po cho dzą cej
z pocz. XX wie ku książ ce ba ro na von
Not zi ga pod tym sa mym ty tu łem do -
ku men tu ją cej zja wi ska spi ry ty stycz -
ne, fo to gra fie z trwa ją ce go pro jek tu
Ar chi wum zni ka ją cych zda rzeń oraz
wiel ko for ma to wy ko laż bę dą cy za pi -
sem kil ku mie sięcz ne go pro ce su two -
rze nia opar te go na frag men tach ga zet
co dzien nych.
Przy jeż dża ją ca spe cjal nie na wy sta wę
w Ga le rii En tro pia ar tyst ka spo tka się
z pu blicz no ścią od wie dza ją cą Ga le rię.
Na spo tka niu za pre zen to wa ne zo sta -
ną in ne pra ce, książ ka pt. Sen ny ży -
wot Le ono ry de la Cruz oraz film
ani mo wa ny Mar ci na Gi życ kie go opar -
ty na ko la żach.

wer ni saż 13 stycz nia, godz. 18.00
Spo tka nie au tor skie / po kaz: 14 stycz nia, godz. 17.00

wy sta wa czyn na do 3 lu te go br. Ga le ria en tro pia, ul. rzeź ni cza 4
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ge�RARd�KOCH
NA MAR GI NE SIE – RY SU NEK
wy sta wa czyn na do 8 stycz nia br.

cK zamek, pl. Świętojański 1
wrocław-Leśnica

gRu�pA�MO�ty�LA�NO�gA�MA LAR STWO OLEJ NE
AN NA GUTT – Kwia ty | JOHN WIN NIC KI – Por tre ty

MA REK ŻAR CZYń SKI – Ka plicz ki
MO TY LA NO GA: gru pa ar ty stów ama to rów za ko cha nych w ma lo wa niu far -
ba mi olej ny mi. Po wsta ła z głę bo kiej po trze by ser ca, by móc po przez ko lor
i fak tu rę wy ra zić swo je uczu cia i emo cje. Ar ty ści, za in spi ro wa ni ota cza ją cą
prze strze nią, na no szą na pa pier lub płót no ob ra zy oso bi stej in ter pre ta cji rze -
czy wi sto ści lub wy obraź ni, każ dy w swój su biek tyw ny spo sób. Spotykają się
na warsz ta tach ma lar skich raz w tygodniu by wspólnie malować, wzajemnie
się inspirować, wspie rać ra dą i cie szyć z efek tów pra cy, któ ra da je im wie le
sa tys fak cji i ra do ści. Każ dy z tej trój ki to in ny styl, któ re go abs trak cyj na ja kość
za ska ku je i przy cią ga uwa gę. Ko lo ry stycz na wraż li wość i umie jęt ność bu do -
wa nia ze sta wień to je den z atu tów ich prac.

9 stycz nia, godz. 18.00. wystawa czynna do 31 stycz nia br. (pn, śr, pt - g. 16-20)
Sa lo nik trzech Muz, ul. za wal na 7

SzOp�KI�Z KO LEK CJI:
HEN RY KA TO MA SZEW SKIE GO I STE FA NA KAY SE RA

Jeszcze do 7 stycznia Muzeum Miejskie Wrocławia zaprasza do Pałacu
Królewskiego na świą tecz ną wy sta wę szopek, na której zna la zło się aż 8 ory gi -
nal nych szaf ko wych szo pek ślą skich z prze ło mu XIX i XX wie ku. Szop ki ślą skie
pre zen to wa ły wyż szy po ziom ar ty stycz ny niż po pu lar ne szop ki kra kow skie,
znacz nie róż ni ły się też wy glą dem. Szop ki, któ re po ka zy wa ne są na wy sta wie,
prze zna czo ne by ły dla in dy wi du al nych na byw ców. To tzw. szop ki skrzyn ko we
lub szaf ko we. Ich wy gląd czę sto na wią zu je do wi do ków dol no ślą skich miej sco -
wo ści, w któ re wbu do wa no sce ny zwią za ne z Bo żym Na ro dze niem. Ca łość za -
my ka no w drew nia nej skrzyn ce za szy bą. Za chwy ca ją w nich trój wy mia ro we
baj ko we kra jo bra zy oraz mi ster nie opra co wa ne po sta cie. Do dziś ślą skich szo -
pek, szcze gól nie tych szaf ko wych za cho wa ło się bar dzo ma ło, a pre zen to wa na
wy sta wa to wła ści wie je dy na oka zja że by je zo ba czyć.

wystawa czynna do 7 stycznia br.
Pa łac Kró lew ski, ul. Kazimierza wielkiego 15

Dolny śląsk

dAM�BOR�SKA�evA
SWA RY PA PIE RU Z WŁóK NEM

wy sta wa mo no gra ficz na
Na wy sta wie  pre zen to wa ne są nie -
zwy kłe pra ce cze skiej ar tyst ki, wy -
two rzo ne z ręcz nie czer pa ne go
pa pie ru w kom bi na cji z włók nem, ga -
zą i ce lo fa nem, wy ko na ne tech ni ka mi
szy cia, omo ta nia i le pie nia.

wy sta wa czyn na do 17 stycz nia br.
Ga le ria tkac ka na jat kach

ul. Sta re jat ki 19-24
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pRze�ŁAM�SIę�Sztu�Ką
Mi mo bra ku kon kret ne go, wią żą ce go
te ma tu prac, ich wspól nym mia now -
ni kiem jest me dium – pa pier, for ma
trwa ła i jed no cze śnie nie zwy kle ulot -
na, nie mal od za wsze uży wa ny
do chwi lo we go za pi su wra żeń, po -
bież nych no ta tek. Pra ce na wy sta wie
to w więk szo ści szki ce, ma lar skie no -
tat ki, pre lu dium do dal szych pro jek -
tów. Ze bra ne ra zem sta no wią ze staw
cie ka wych spo strze żeń, ulot nych
chwil za pi sa nych na pa pie rze. 

wystawa czynna do 20 stycznia br.
Art trakt, ul. ofiar oświę cim skich 1/1

pIRACI�z�KARAIBóW
Wer ni saż wy sta wy po kon kur so wej
Ogól no pol skie go Kon kur su Pla stycz -
ne go dla Dzie ci i Mło dzie ży. Uczest -
ni cy kon kur su mie li za za da nie
zo bra zo wać cha rak te ry stycz ne scen ki
i po sta ci z fil mu Pi ra ci z Ka ra ibów.
Pod czas wer ni sa żu od bę dzie się uro -
czy ste wrę cze nie na gród, a do dat ko -
wą atrak cją bę dą warsz ta ty wy ko na nia
pi rac kich cza pek w tech ni ce ori ga mi.
Info: 71 325 14 83 w.109

17 stycznia, godz.13.00
cK Agora, ul. Serbska 5a

pA�WeŁ�BA�jeW�KRO�OMeN
Wro cław ski Klub Fir lej za pra sza na wy sta wę fo to gra fii Paw ła Ba je wa, zna ne -
go z licz nych por ta li fo to gra ficz nych, na któ rych pu bli ku je swo je zdję cia
pod pseu do ni mem Kro omen. Tak o fe no me nie je go por tre tów pi sze fo to graf
– Maks Skrzecz kow ski: „Por tre ty au tor stwa Paw ła Ba je wa to du żo wię cej niż
wi ze run ki fo to gra fo wa nych osób. To nie sa mo wi ty świat, do któ re go au tor
i mo de le za pra sza ją wi dzów; to kra ina, w któ rej nie ma żad nych ogra ni czeń.
W por tre tach Ba je wa uj rzy my nie tyl ko barw nych bo ha te rów na szej sza rej
rze czy wi sto ści, ale tak że je go sa me go, od bi ja ją ce go swe nie po wta rzal ne pięt -
no w każ dym ob ra zie. Za chę cam do uważ ne go wcho dze nia w ten świat... Kto
wie czy nie znaj dzie my tam sa mych sie bie”.
PA WEŁ BA JEW (KRO OMEN), uro dzo ny w 1981 ro ku w Pu ła wach. Fo to gra fu ją -
cy sa mo uk. Przy go dę z fo to gra fią za czął w 2007 ro ku. Na swo im kon cie ma kil -
ka wy staw au tor skich, mię dzy in ny mi w ga le rii Obok ZPAF w War sza wie.
W mar cu 2009 ro ku pro jek tem Dzi wa dła za jął III miej sce w I edy cji Mię dzy na ro -
do we go Fe sti wa lu Fo to gra fii Mło dych w Ja ro sła wiu. W kwiet niu 2009 za jął I miej -
sce w kon kur sie Fla ga RP w obiek ty wie or ga ni zo wa nym przez Biu ro
Bez pie czeń stwa Na ro do we go. W ma ju 2009 fo to gra fie Ba je wa uka za ły się w li -
mi to wa nym al bu mie po świę co nym Pol skiej fo to gra fii o te ma ty ce ak tu New Po -
lish Nu de Pho to gra phy wy daw nic two Ne go ist. W ma ju 2010 lau re at sek cji
Sho wOff Mie sią ca Fo to gra fii w Kra ko wie, gdzie pod opie ką swo je go ku ra to ra
Tom ka Si ko ry, za pre zen to wał cykl Au to por tret, któ ry zo stał wy eks po no wa ny
w Kra kow skiej ga le rii Pau za, a na stęp nie w lu tym 2011 ro ku w Pol skim In sty tu -
cie w So fii. W mar cu 2011 ro ku za pre zen to wał swo je pra ce w po sta ci pro jek cji
mul ti me dial nej pod czas ósme go Mię dzy na ro do we go Fe sti wa lu Fo to gra fii w Ryb -
ni ku. W czerw cu 2011 współ pra co wał z re ak ty wu ją cym się ze spo łem Il lu sion.

wer ni saż 24 stycz nia, godz. 18.00, oDA Firlej, ul. Grabiszyńska 56

czAr ny ne Se Ser wy sta wa 6
MAg�dA�Le�NA
FRAN�KOW�SKA

FON TAR TE wun der kam mer
Pre zen ta cja zdjęć i wi ze run ków z pry -
wat nej ko lek cji Wun der kam mer Mag -
da le ny Fran kow skiej (Fon tar te).
Pro jek tant ka ze bra ła wir tu al ną ko lek cję
wi ze run ków lu dzi i zwie rząt, hy bryd, ta -
jem ni czych po sta ci, przed mio tów
i obiek tów two rząc współ cze sny, oso -
bi sty ga bi net oso bli wo ści.
Czar ny Ne se ser to ga le ria szka tuł ko wa
o nie wiel kiej po wierzch ni czte rech m2

i du żym po ten cja le wy sta wien ni czym.
Na sta wio na jest głów nie na pro mo wa -
nie za gad ko wych ar ty stów, a tak że
przed sta wi cie li lo kal nej spo łecz no ści
ar ty stycz nej.Czar ny Ne se ser sta no wi
po sze rze nie „ofi cjal ne go” pro gra mu
ga le rii De sign – BWA Wro cław. 
Ku ra tor: Be ata Wil czek
Pro duk cja: Ka ta rzy na Roj.

wy sta wa czyn na do 14 stycz nia
BwA De sign, ul. Świd nic ka

gA�Le�RIA�MIej�SKA�UL. KIEŁ BA śNI CZA 28

MAr cI n Ber Dy SzA K SZTUCZ NE ZŁU DZE NIA
Do 5 stycz nia w Galerii Miejskiej moż na jesz cze oglądać wy sta wę Mar ci na
Ber dy sza ka pt. Sztucz ne złu dze nia.

wystawa czynna do 5 stycznia br.
MAreK Ko Prow SKI FOTOGRAFIA

Od 16 stycz nia do 3 lu te go br. trwać bę dzie wy sta wa zdjęć Mar ka Ko prow skie -
go pt. Po ja wia się i zni ka. Pa ro wo zy. Za pra sza my!

wystawa czynna od 16 stycznia do 3 lutego br.

Od�gŁOWONOgA�DO STUDIUM PROPORCJI POSTACI LUDZKIEJ
wystawa edukacyjna prac plastycznych dzieci i młodzieży.

2-30 stycznia br., Galeria MDK Śródmieście, ul. Dubois 5
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AM�jAd�FA�RId�SA�BRI�(SA BRI BRO THERS)
Le gen da su fic kiej mu zy ki qaw wa li z Pa ki sta nu po raz pierw szy w Pol sce.
Syn le gen dar ne go Ha jie go Ghu la ma Fa ri da Sa bri'ego i spad ko bier ca tra dy cji
qaw wa li kla nu Sa bri, Am jad Fa rid Sa bri już w wie ku 34 zdo był sta tus jed ne -
go z wio dą cych wy ko naw ców qaw wa li w dzi siej szym Pa ki sta nie. Mu zycz ny
ro do wód ar ty sty się ga wie lu wie ków wstecz. Mu zy ka wy ko ny wa na przez Am -
ja da, qaw wa li, to mu zy ka re li gij na su fich, mi sty ków is la mu, „se ma”, „bo ska
no wi na, któ ra spra wia, że ser ce za czy na po szu ki wać Bo ga”. Choć dla su fich
bar dzo waż ny jest utwór po etyc ki, pa sja i in ten syw ność mu zy ki są w sta nie
po ru szyć tak że tych słu cha czy, któ rzy nie ro zu mie ją słów.
Kon cert w ra mach Eth no Jazz Fe sti va lu, zo sta nie za re je stro wa ne (au dio i vi -
deo). Na gra ny ma te riał uka że się w mar cu 2012 ro ku na kła dem CM Re -
cords/Tran set ni ka, bę dąc pierw szym wy daw nic twem w Eu ro pie,
pre zen tu ją cym kunszt Am ja da Sa brie go i je go ze spo łu. Ho no ro wy Pa tro nat
nad wy da rze niem ob ję ła Am ba sa da Is lam skiej Re pu bli ki Pa ki sta nu w War -
sza wie. http://www.am jad sa bri.net/
Bi le ty: 80 zł I m, 60 zł II m, 45 zł III m, 35 zł wej ściów ki (stu den ci i uczniowie

26 stycznia, godz. 19.00. Sy na go ga Pod Bia łym Bo cia nem, ul. włod ko wi ca 7

KA�tA�Rzy�NA�gRO�NIeC
PIN – UP PRIN CESS

Pin -Up Prin cess to już siód ma pły ta
w do rob ku Ka ta rzy ny Gro niec. Naj -
now szy al bum to ro dzaj za pi su prze -
my śleń, ja kie na wie dza ją ko bie tę
po 35 ro ku ży cia.
„Za pis za rów no chwil pięk nych jak
i tych, kie dy uświa da mia my so bie, że
uczest ni czy my w dłu gim pro ce sie
prze mi ja nia. Po al bu mach „Przy pad -
ki” i „li stach Ju lii” bar dziej asce tycz -
nych aran ża cyj nie, mia łam ocho tę
na rytm, puls i pro sto tę me lo dii.
Do współ pra cy za pro si łam Woj cie cha
Wa glew skie go, któ ry na pi sał dla mnie
sześć pio se nek. Na pły cie go ścin nie
za śpie wa też Ka pe la ze Wsi War sza -
wa” – mó wi o swo jej naj now szej pły -
cie Ka ta rzy na Gro niec. Kon cert we
Wro cła wiu od by wa sie w ra mach tra -
sy kon cer to wej po Pol sce, pro mu ją -
cej no wą pły tę ar tyst ki.

14 stycz nia, godz. 19.00
cS Im part, ul. Ma zo wiec ka 19

ASyM�Me�tRy
KRe�ŚLI�KIe�RuN�KI�

Asym me try za po wia da prze ło mo wą
edy cję, a ogło szo ne do tąd ze spo ły po -
twier dza ją kie ru nek zmian: wię cej
gwiaz dor skich pro jek tów i no wa tor -
skich eks pe ry men tów, niż zna nych
i spraw dzo nych ze spo łów – uczest ni -
ków in nych eu ro pej skich fe sti wa li.
Tym ra zem fa nów Asym me try po czę -
sto wa no aż sied mio ma no wy mi na -
zwa mi: red Fang, ear th ship,
Prie stess, oba ke, Mom bu, the
Ascent of eve rest, A whi sper In the
no ise, z cze go naj więk sze emo cje
wśród fa nów bu dzi no wy mię dzy na ro -
do wy su per -skład Oba ke, praw dzi wa
post -roc ko wa or kie stra – The Ascent
Of The Eve rest ze Sta nów Zjed no czo -
nych oraz gra ją cy w li dze mi strzów
sto ner -roc ka Red Fang.
Or ga ni za to rzy Asym me try Fe sti val 4.0
przy po mi na ją o trwa ją cym prze glą dzie
ze spo łów, chcą cych wy stą pić pod czas
przy szło rocz nej edy cji w Bro wa rze
Miesz czań skim. Wię cej in for ma cji
na stro nach in ter ne to wych fe sti wa lu:
www.asymmetryfestival.pl

Asym me try Fe sti val 4.0 od bę dzie się
w dniach 3-5 ma ja 2012 ro ku
w Bro wa rze Miesz czań skim

ul. Hub ska 44

AtOM�StRINg�Qu�AR�tet
Pierw szy w Pol sce kwar tet smycz ko -
wy gra ją cy jazz. Lau re aci pre sti żo wej
na gro dy Grand Prix Jazz Me lo ma ni
w ka te go rii No wa Na dzie ja Ro -
ku 2010. Atom String Qu ar tet jest
jed nym z nie licz nych na świe cie
i pierw szym w Pol sce kwar te tem
smycz ko wym gra ją cym jazz. Ze spół
two rzą – Da wid Lu bo wicz i Ma te usz
Smo czyń ski na skrzyp cach, Mi chał
Za bor ski na al tów ce oraz Krzysz tof
Len czow ski na wio lon cze li. Są to mu -
zy cy, któ rzy na co dzień pro wa dzą
wła sne ze spo ły oraz wy stę pu ją z naj -
lep szy mi pol ski mi ar ty sta mi. Wy ko -
nu ją głów nie wła sne kom po zy cje,
któ re dzię ki za sto so wa niu tak nie ty -
po wej dla mu zy ki jaz zo wej ob sa dy
wy ko naw czej, brzmią bar dzo no wo -
cze śnie i ory gi nal nie.

15 stycz nia, godz. 19.00
Sy na go ga Pod Bia łym Bo cia nem

ul. włod ko wi ca 7
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ANIA�Ru�SO�WICz
MóJ BIG –BIT. Pół wie ku póź niej

Cór ka Ady Ru so wicz, wo ka list ka,
kom po zy tor ka i au tor ka tek stów.  21
paź dzier ni ka 2011 ro ku uka zał się na -
kła dem Uni ver sal Mu sic Pol ska jej
solowy album. Pły ta skła da się
z dwu na stu pio se nek. Sześć z nich
po cho dzi z re per tu aru Ady Ru so wicz
wy ko ny wa nych z ze spo łem Nie bie -
sko -Czar ni na prze ło mie lat 60 i 70”.
Po zo sta łe sześć kom po zy cji jest au -
tor stwa Ani. To hołd ar tyst ki zło żo ny
mat ce. Wy traw ny od bior ca od ra zu
od kry je, że Ania nie szu ka ko mer cji.
Jest obec nie je dy ną pol ską wo ka list -
ką, śpie wa ją cą praw dzi wy big -bit.
Podczas kon certu usłyszymy, po dob -
nie jak na pły cie, po ło wę re per tu aru
kon cer to we go czyli nie za po mnia ne
prze bo je Ady Ru so wicz i ze spo łu Nie -
bie sko -Czar ni w no wych aran ża cjach.
Dru ga część skła da się z kom po zy cji
przed sta wi ciel ki no wej fa li Ani Ru so -
wicz. Jak słusz nie za uwa żył Ar tur
Orzech „Kom po zy cje Ani Ru so wicz
nie od bie ga ją sty li stycz nie od tych
two rzo nych przez Cze sła wa Nie me na
i Ja nu sza Po pław skie go”.
Bi le ty: 40 zł – miej sca sie dzą ce, 25 zł
– miej sca sto ją ce

14 stycznia, godz. 19.00
oDA Fir lej, ul. Gra bi szyń ska 56

CO�vAN�WA�Ke
tHe�FuCK�up�tO�uR 2012

Aż 33 ze spo ły, re pre zen tu ją ce czo łów -
kę pol skiej sce ny me ta lo wo -roc ko wej,
za gra ją w wy bra nych dzie się ciu naj -
więk szych mia stach Pol ski. Za pre zen -
tu ją się pu blicz no ści w ra mach
cha ry ta tyw nej tra sy na rzecz po mo cy
po szko do wa ne mu w tra gicz nym wy -
pad ku Ad ria no wi Ko wan ko wi!
We Wro cła wiu usły szy my: VIR GIN
SNATCH + THY DI SE ASE + QUO VA -
DIS + THE SI XPO UN DER + CALM
HAT CHE RY + LO ST BO NE. Pod czas
kon cer tów uru cho mio na zo sta nie
sprze daż spe cjal nie przy go to wa nej
ko lek cji Co van Wa ke The Fuck Up, jak
rów nież sze reg przed mio tów prze -
zna czo nych zo sta nie do li cy ta cji. Ca -
ły do chód ze bra ny w ten spo sób jak
rów nież zy ski ze sprze da ży bi le tów,
po wę dru ją wprost do Ad ria na!
Bi le ty ce gieł ki: 20 zł

26 stycznia, godz. 18.30
Klub Madness, ul. Hubska

jA�MeS�HAR�RIeS
Na prze ło mie 2011/2012 ro ku Ja mes
bę dzie w tra sie kon cer to wej obej mu -
ją cej m.in. Izra el, Niem cy, Ho lan dię
i Sło wa cję. Od wie dzi rów nież Pol skę!
Je go mu zy ka to wy pad ko wa fol ku, alt
co un try i blu esa. Je go do ro bek ar ty -
sty czy, to sześć al bu mów, kon cer ty
na ca łym świe cie i świet ne re cen zje
w bran żo wej pra sie: Ten chło pak ma
zło ty głos pi sze The Rol ling Sto ne,
natomiast Ob se rver Mu sic twier dzi:
To co ro bi   ten Bry tyj czyk jest su ro we,
pier wot ne i wy kwint ne.

19 stycznia, godz. 18.30
Salonik 4 Muz, ul. Piłsudskiego 13

oBornIKI ŚLĄSKIe

Prawie pół roku organizatorzy cyklu koncertowego WrocLove Reggae Station
kazali czekać miłośnikom reggae na kolejne spotkanie z mistrzami tego
gatunku. Ale było warto, ponieważ w lutym zobaczymy na scenie aż dwóch
wyjątkowych wykonawców! We wrocławskim klubie Alibi zagrają aż dwie
gwiazdy światowej sceny reggae: Turbulence i Black Prophet. Będzie to ich
jedyny koncert w Polsce, w ramach wspólnej europejskiej trasy koncertowej.
Bilety: 29 zł – pierwsze 100 szt., 35 zł – przedsprzedaż, 40 zł wdk

1 lutego, godz.20.00. Klub Alibi, ul. Grunwaldzka 67

tuRBuLeNCe�I�BLACK�pROpHet
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Za re zer wuj cie so bie w ten dzień du żo wię cej cza su oraz
za osz czędź cie tro chę drob nych gdyż gwa ran tu je my, że
nie bę dzie cie chcie li wra cać do do mu i naj chęt niej zo sta -
nie cie na tej im pre zie przez na stęp ny ty dzień.
......:::::::Sce nA DUB SteP:::::::::.....
KON CER TOM TO WA RZY SZYŁ Bę DZIE VJ BAD TRIP, KTó -
RY ZA FUN DU JE WAM DAW Kę GRU BYCH VI SU ALI!!
.::Dj Grzy wA (Ar ka diusz Skrzyp czyń ski) je den z lep szych
wro cław skich dj’ów je śli cho dzi o dub step i drum’n’bass.
Na swo im kon cie ma kil ka wła snych pro duk cji, któ re choć
jesz cze nie zo sta ły wy da ne to moż na by ło ich po słu chać
na an te nie ra dia Pla ne ta Po znań oraz na an te nie Mu zycz ne -
go Ra dia Je le nia Gó ra .::Dj FAL Len +Muc ky Mic ky zna ny
i bar dzo lu bia ny dub ste po wy dj ze Szcze ci na - Mi cha el Fal -
len we współ pra cy ze swo im uta len to wa nym ko le gą z Wro -
cła wia  - Olesz czu kiem. Bę dzie naj gło śniej! Fal len za czął
swo ją przy go dę gra jąc w kra kow skich klu bach pod szyl dem
ko lek ty wu Cri me Wa ve. Rok póź niej wró cił do ro dzin ne go
mia sta i zdo był wiel kie uzna nie na te re nie ca łe go wo je wódz -
twa za chod nio -po mor skie go. Gra głów nie dub step, elek tro
w sty lu UK i drum’n’bass .::Dj qBIor swo je wy kształ ce nie
mu zycz ne ode brał na le gen dar nych im pre zach Dja Ma ke -
na i Jo int Ven tu re So und Sys tem. Po tem przez 10 lat zwią -
za ny z łódz ką sce ną bre ak & big -be ato wą. Od 1995 ro ku
pro wa dził w Ra diu Kiks jed ną z pierw szych au dy cji z mu zy -
ką klu bo wą w Pol sce – Stre fa Za gro że nia Wy bu chem. Do -
bre show, jesz cze lep sza mu zy ka.
......:::::::Sce nA rAP:::::::::.......
.::Dj Pin ki & czaj nik du żo scrat chu, du żo kla sy ków, du żo jo -
in tów, nie sa mo wi ty kli mat i mu zy ka przy któ rej po pro stu
nie da się nie bu jać .::Dj Kac pa po ka że nam ka wał do bre -
go ra pu! Wy stą pią rów nież go rą ce dziew czy ny, któ re za -
chwy cą was fe no me nal nym tań cem hip -ho po wym!
Oprócz wła ści wej im pre zy na SCE NIE RAP moż na bę dzie
zo ba czyć pa rę cie ka wych kon cer tów: .::jah bid dah (Ku ba
Sta wiń ski) bar dzo oo spe cy ficz ny czło wiek, z bar dzo spe cy -
ficz nym po dej ściem do ra pu i nie sa mo wi tym fre esty lem,
war to po słu chać!.::the Flun kers naj bar dziej roz po zna wal -
na wśród wro cław skiej mło dzie ży ka pe la, każ de go z nich do -
brze zna cie i lu bi cie .::wa ve Bre akers (Łu kasz Lo renc
i Ma te usz Pro kop czak) no wy pro jekt, Ma te usz ro bi świet ne
Be aty, co tyl ko po ma ga Łu ka szo wi zna ne mu głów nie ja ko
Sen sil na po ka za nie swo ich umie jęt no ści. Tro che ra pu, tro -
che rag ga i du żo du uużo za jaw ki. Na si lu dzie, po le ca my;)
.....:::Do DAt Ko we AtrAK cje :::..........
W galerii ART Browaru Mieszczańskiego bę dzie cie mo gli
po dzi wiać róż ne pra ce ar ty stycz ne. Je śli ktoś z Was chce,
że by je go pra ca zna la zła się na tej wy sta wie, to przyślijcie
nam zdjęcia/ska ny itp. Swo ich wy czy nów. A także: Nasz
partner Bles swe ar roz da je ciu chy! Od bę dą się różne  kon -
kur sy do zgar nię cia czap ki i ko szul ki! Oraz wiele innych!!

13 stycz nia, godz. 20.00. Bilet: 20 zł
Bro war Miesz czań ski ul. Hub ska 44-48, www.bro war.wroc.pl

gIu�LIA�y�LOS�teL�LA�RI�NI
Gru pa na zy wa na jest „od kry ciem Wo ody’ego Al le na”,
a ich mu zy ka, po dob nie jak fil my te go no wo jor skie go mi -
strza ab sur du, sta no wi mie szan kę sty lów, kul tur i emo cji.
Mię dzy na ro do wy skład ze spo łu i pio sen ki, bę dą ce nie ja -
ko mu zycz ną ma pą Eu ro py – od hisz pań skie go fol ku,
przez fran cu skie bal la dy, po sub tel ny jazz – to znak roz -
po znaw czy Giu lii y los Tel la ri ni, a tak że naj więk szy atut
ich mu zy ki. Ze spół po wstał w Hisz pa nii w 2004 ro ku, dwa
la ta póź niej na grał swo ją pierw szą pły tę „Eu se bio”, któ ra
jed nak nie od nio sła żad ne go me dial ne go suk ce su. Giu lia
y los Tel la ri ni po zo sta li więc ma ło zna nym, lo kal nym ze -
spo łem, ja kich wie le w Bar ce lo nie, do cza su gdy, przy -
pad kiem, w 2008 ro ku Wo ody Al len usły szał ich pły tę
i zde cy do wał się uczy nić z pio sen ki „Bar ce lo na” mu zycz -
ny mo tyw prze wod ni swo je go naj now sze go fil mu „Vic ky
Cri sti na Bar ce lo na”. Film za chwy cił pu blicz ność mię dzy -
na ro do wych fe sti wa li, „Bar ce lo na” sta ła się prze bo jem,
a Giu lia y los Tel la ri ni „mu zycz nym od kry ciem ro ku”. 
W stycz niu uka że się dru ga pły ta hisz pań skie go ze spo łu
Giu lia y los Tel la ri ni pt. L'Ar rab bia ta. Pol skich słu cha czy,
za pew ne za in te re su je kom po zy cja „War sza wa”, któ ra
po „Bar ce lo nie” i „Bu enos Aires” sta no wi cykl utwo rów
na pi sa nych na cześć miast, bę dą cych dla Giu lii in spi ra cją. 
Bi le ty: 120/90/60 zł

31 stycz nia, godz. 19.30
cen trum Sztu ki IM PArt, ul. Ma zo wiec ka 17

gRze�gORz�HA�LA�MA
Pio sen ki, mo no lo gi, ske cze i for my bli żej nie okre ślo ne
bę dą ce wszyst kim po tro chu – oto co moż na zo ba czyć
w ka ba re cie Grze gorz Ha la ma Okla sky. Grze gorz Ha la ma
gro ma dzi lu dzi w róż nych sa lach po czym, po ka zu je
na sce nie wszyst ko co mo że ich roz ba wić, o czym są
wcze śniej uprze dze ni. Zna ny w szcze gól no ści z kre acji
Pa na Józ ka, ho dow cy kur cza ków, jak rów nież z wie lu pa -
ro dii, mo no lo gów czy ske czy. Je go utwór „Ja wie dzia łem,
że tak bę dzie” przez trzy ty go dnie trwał na pierw szym
miej scu ka ba re to wych list prze bo jów.

22 stycz nia, godz. 18.00. Bi let: 40 zł
cK wro cław -za chód, ul. cho cie bu ska 4-6
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Pol skie Pu lit ze ry roz da ne – wy róż nie nie dla roz mó wek
Do kon kur su zgło szo no 375 prac w 10 ka te go riach. Ju ry
ob ra do wa ło pod prze wod nic twem pre ze sa Sto wa rzy sze -
nie Dzien ni ka rzy Pol skich, Krzysz to fa Skow roń skie go.
Au tor ki au dy cji Roz mów ki pol sko -cze skie wy emi to wa nej
w TVP Wro cław (1.X.2010; 9.I.2011; 13.II.201; 8.V.2011 r.
oraz w tym sa mym cza sie w te le wi zji cze skiej ČT24) – Kin -
ga Wo ło szyn -świerk i Šárka Bednářová otrzy ma ły ho no -
ro we wy róż nie nie SDP im. Je rze go Zie leń skie go za po pu la
ry za cję wie dzy w róż nych dzie dzi nach, a tak że za cen ny po -
mysł po ka zu ją cy pro ble my pol sko -cze skie go po gra ni cza.

tVP wro cłAw – każ da nIe DzIe LA o godz. 17.00
PO WTóR KI: po nie dział ki: o godz. 18.00 w TVP Wro cław
i 19.30 TVP Opo le oraz w czwart ki 17.15 TVP Kra ków.
Emi sja w Cze chach: ČT24 w nie dzie le o godz. 11.00

te MA ty oD cIn Ków w Stycz nIU 2012:
RZE MIO SŁA (po wtór ka) 1 stycz nia; ROK 2012 – 8 stycz -
nia; NA KOń CU śWIA TA – 15 stycz nia; KUL TU RA – 22
stycz nia; Or ga ni za cje po za rzą do we – 29 stycz nia;
oraz LU ty: ZI MA – 5 lu te go; TA NIEC – 12 lu te go
Au tor ka mi pro gra mu są Kin ga Wo ło szyn -świerk z TVP
Wro cław i Šárka Bednářová z ČT Ostra va. Au dy cji przy -
świe ca idea – Pol ska ocza mi Cze chów, Cze chy ocza mi
Po la ków. Każ dy od ci nek pro gra mu, utrzy ma ny w for mie
ma ga zy nu i po świę co ny jest in ne mu za gad nie niu.

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

KA�BA�Ret�SKe�CzóW�Mę�Czą�CyCH
śMIE CHO STE RON

vOO�vOO�AKU STYCZ NIE
Le gen da pol skiej sce ny mu zycz nej wy stą pi w ra mach Eth -
no Jazz Fe sti va lu w spe cjal nym pro gra mie, z to wa rzy sze -
niem żeń skie go kwar te tu smycz ko we go La dies String
Qu ar tet. Tym ra zem aku stycz ne wer sje za rów no z „że la -
zne go ka no nu Voo Voo”, jak i utwo ry in stru men tal ne,
mniej zna ne – te z fil mu i ze scen te atral nych.
Voo Voo ist nie je nie prze rwa nie już ćwierć wie ku. To jed -
na z naj bar dziej pra co wi tych ma rek w hi sto rii pol skiej mu -
zy ki – wy da li prze szło 20 stu dyj nych al bu mów. W ich
na gra niach usły szeć moż na echa naj róż niej szych świa tów,
dziś już kla sycz nych, ale na de wszyst ko oso bi sty świat Voo
Voo. W tej od sło nie, ka me ral na, wręcz do mo wa at mos fe -
ra zda rze nia sprzy jać ma i mu zycz nym wy po wie dziom…

22 stycz nia, godz. 19.00
Sy na go ga Pod Bia łym Bo cia nem, ul. włod ko wi ca 7

Ka ba ret po wstał w 2003 r. w Kiel cach. Wte dy też gru pa zo -
sta ła do strze żo na przez ju ro rów Fe sti wa lu FA MA. W mię dzy
cza sie zdo by li wie le na gród oraz tra fi li do te le wi zyj nych re -
ali za cji. Re gu lar nie po ja wia ją się w ka ba re to wych pro gra -
mach TVP2, są tak że gwiaz da mi na let nich ka ba re to nach.
Ar ty ści: Ka rol Go lon ka – mu zyk i świet ny kon fe ran sjer, cza -
ru ją cy i zdol ny Mar cin Szczur kie wicz, Mi chał Tercz
– o świet nym gło sie i uro ku oso bi stym, Ja ro sław Sa dza
– two rzą cy nie po wta rzal ne po sta cie, Kła ku lub kul to wy
śru ba, a tak że Pa weł Pio trow ski – tech nik i aku styk.
W 2010 r. Ka ba ret pod bi jać bę dzie sce ny pro gra mem
śmie cho ste ron. Bi le ty: 50/40 zł (www.ckmu za.eu)

8 stycz nia, godz. 20.00, cK Mu za, LU BIn – du ża sa la
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KuL�tu�RA�CzA�SóW�StA�NI�SŁA�WOW�SKICH
WY KŁAD W OPAR CIU O ZBIO RY OSSO LI NEUM 

Wy kład po świę co ny cza som ostat nie go kró la Pol ski po pro -
wa dzi Grze gorz Po lak. Pre lek cja zo sta nie zi lu stro wa -
na (w for mie pre zen ta cji kom pu te ro wej) róż no rod ny mi
za byt ka mi znaj du ją cy mi się w Osso li neum. Za pre zen to wa -
ne zo sta ną m.in. rę ko pi sy lu dzi cza sów oświe ce nia (Kra sic -
ki, Na ru sze wicz, Ko ściusz ko), pier wo druk pierw szej pol skiej
po wie ści, Kon sty tu cja Trze cie go Ma ja, osiem na sto wiecz ne
mo ne ty i me da le z wi ze run ka mi kró la, ry sun ki Alek san dra
Or łow skie go, mi nia tu ry por tre to we.

3 stycz nia, godz. 13.00. wstęp wolny!
osso li neum, ul. Szew ska 37 – hol, na par te rze

wej ście od za uł ka osso liń skich

MAg�dA�Le�NA�zA�RęB�SKA
WIE CZóR AU TOR SKI pt. DZIEń OTWAR TY

W pro gra mie wie czo ru prze wi dzia ny jest tak że re ci tal gi -
ta ro wy stu den ta II ro ku Aka de mii Mu zycz nej im. Ka ro la
Li piń skie go we Wro cła wiu MA TE USZA ŁAW NI CZA KA.

MAG DA LE NA ZA RęB SKA
– au tor ka ksią żek dla dzie ci
i do ro słych. Miesz ka we
Wro cła wiu. Ma ma dwóch
có rek, z któ ry mi dzie li naj -
więk szą ży cio wą pa sję – jaz -
dę kon ną. Dłu go szu ka ła dla
sie bie miej sca w ży ciu, od -
na la zła się do pie ro w prze -

le wa niu my śli na pa pier. W 2008 ro ku opo wia da niem pt.
40 ra zy Wro cław wy gra ła kon kurs ogło szo ny przez Sto wa -
rzy sze nie Pi sa rzy Pol skich we Wro cła wiu. Bra ła udział
w warsz ta tach cre ati ve wri ting w ra mach Mię dzy na ro do -
we go Fe sti wa lu Opo wia da nia. W księ gar niach moż na zna -
leźć na stę pu ją ce po zy cje jej au tor stwa: Ma ja po zna je świat
(wyd. Skrzat 2009); Ży cie teo re tycz nie (wyd. Pro za -
mi 2010); Kak tus na pa ra pe cie (wyd. Skrzat 2011); Ida, ko -
nie i resz ta świa ta (wyd. Do oko ła świa ta 2011).
www.mag da le na za reb ska.blog spot.com.
od au tor ki: „Znam ich do brze, wszyst kie wa dy i za le ty.
Wiem co lu bią, a cze go się bo ją. Co im spra wi przy jem -
ność, a cze go uni ka ją. Nie kie dy roz śmie sza ją mnie do łez,
a cza sem wy trą ca ją z rów no wa gi. Lu bią mnie za sko czyć.
Każ de go z osob na wi dzę, jak by przede mną stał. Znam
na pa mięć ich twa rze, ko lor wło sów i oczu. Wiem, kie dy
są szczę śli wi, a kie dy się bo ją. Lu bię o nich my śleć, cią -
gle mam ich w pa mię ci. Ni gdy nie za po mnę bo ha te rów
mo ich ksią żek. Je śli ma cie ocho tę się z ni mi spo tkać, za -
pra szam do Sa lo ni ku Trzech Muz.”
23 stycznia, godz. 18.00, Salonik trzech Muz, ul. zawalna 7

LeK�Sy�KON�AR�CHI�teK�tu�Ry�WRO�CŁA�WIA
Mo nu men tal ną pu bli ka cję
współ two rzy ło po nad 100
osób. W oko ło 1500 ha -
słach, któ rym to wa rzy szy
po nad 2000 ilu stra cji ar chi -
wal nych oraz współ cze -
snych – zdjęć, pla nów
i ry sun ków, sta ra no się
uka zać 1000-let nią hi sto rię
mia sta za pi sa ną w kształ cie
po szcze gól nych bu dyn ków
i ca łych ze spo łów do mów,
po wsta łych za rów no w mi -
nio nych stu le ciach, jak
i w ostat nich la tach; przed sta wio no tak że po sta ci ich twór -
ców – ar chi tek tów, in ży nie rów, ar ty stów oraz in we sto rów.
Książ ka zo sta ła sfi nan so wa na przez Mia sto Wro cław.
For mat: 21,5 x 30,0 cm; ilość stron: 1104

wy daw nic two VIA no VA

Czte�Ry�pO�eMA�ty�–�jOHN�ASH�Be�Ry
Książ ka za wie ra prze kład ca -
łe go to mu Three Po ems (Trzy
po ema ty) z 1972r. oraz po -
emat czwar ty – Fa la ze zbio ru
(A Wa ve, 1984). Czte ry po -
ema ty w tłu ma cze niu An drze -
ja So snow skie go znaj dą się
w księ gar niach 19 stycz nia.
Okład kę zdo bi pra ca Joh -
na Ca ge'a ame ry kań skie go
kom po zy to ra, ma la rza i po -
ety, Ri ver Rocks and Smo ke,
z ko lek cji John Ca ge Trust.

JOHN ASH BE RY (ur. 1927) to je den z naj lep szych ame ry -
kań skich po etów dru giej poł. XX stu le cia i prze ło mu wie -
ków. Współ bo ha ter słyn ne go nie bie skie go nu me ru
Li te ra tu ry na świe cie (nr 7/1986) i sa mo dziel ny bo ha ter
nu me ru mo no gra ficz ne go te goż cza so pi sma (7-8/2006),
miał w Pol sce też wy bór wier szy No i wiesz (1993) w tłu -
ma cze niach Pio tra Som me ra, An drze ja So snow skie go
i Boh da na Za du ry. 

SA Lo nI Ko we wArSz tA ty LI te rAc KIe
16 i 30 stycznia, godz. 18.00

Salonik trzech Muz, ul. zawalna 7

OtWAR�ty�uNI�WeR�Sy�tet�pO�Szu�KI�WAń
Se mestr au tor ski
GRO TOW SKI I ANAR CHIA MY śLE NIA – dr Łu cja Iwan -
czew ska. ścież ka spra wie dli wych – warsz tat

9 stycz nia – po nie dzia łek, godz. 17.00–20.00
Kurs wio dą cy │KUL TU RY PRZED STA WIEń – PRZED STA -
WIE NIA KUL TUR: IN DIE

13 stycz nia – pią tek, godz. 17.00 
Jo gin z Nie na dów ki 
WY KŁAD Z OKA ZJI TRZY NA STEJ ROCZ NI CY śMIER CI JE -
RZE GO GRO TOW SKIE GO – Ko ry na Dy lew ska

20 stycz nia – pią tek, godz. 17.00
Na tja śa stra Bha ra ty -mu nie go a eu ro pej skie po ety ki i teo -
rie te atral no -dra ma tycz ne – dr Elż bie ta Koł drzak – wy kład

In sty tut Gro tow skie go, ry nek -ra tusz 27. wstęp wol ny!



DOLNOŚLĄSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
I M . T A D E U S Z A M I K U L S K I E G O W E W R O C Ł A W I U
Rynek 58, tel.: 71 344-39-03, e-mail: wbp@wbp.wroc.pl, www.wbp.wroc.pl, Dyrektor: Andrzej Tyws

SSYYLL  WWIIAA  OOLL  SSZZEEWW  SSKKAA  --TTRRAACCZZ  –– „„SSAA  MMOOTT  NNOOŚŚĆĆ””
5-31 stycz nia, (wernisaż 5 stycznia, godz. 17.30), Ga le ria pod Pla fo nem
Wy sta wa gra Lk ab sol went ki Aka de mii Sztuk Pięk nych we Wro cła wiu (dy -
plom z gra L ki ar ty stycz nej u prof. prof. A. Ba sa ja i L. Że laź nie wi cza – 2008,
dy plom z ma lar stwa u prof. K. Skarb ka – 2010). Ar tyst ka zaj mu je się gra -
L ką, ry sun kiem i ma lar stwem. Jej pra ce prze sy co ne są te ma ty ką mi stycz ną,
a jed no cze śnie bar dzo śmia ło wkra cza ją w sfe rę sek su al ną. Na le ży jed nak
pod kre ślić, że cia ło, mi mo że wy su wa się tu na pierw szy plan, to jest tyl ko
pre tek stem. W 2011 r. zdo by ła wy róż nie nie ho no ro we na IV Ogól no pol -
skim Kon kur sie Gra L ki im. Lu dwi ga Me id ne ra w Ole śni cy. Pra ce pre zen -
to wa ła na kil ku wy sta wach in dy wi du al nych i licz nych zbio ro wych.
(Po wy żej: Bo że bło go sław, akwa tin ta, akwa for ta, 50 x 70, 2008)

TTEEAATTEERRIIEE –– FFEERRIIEE WW BBIIBBLLIIOOTTEECCEE
W cza sie fe rii za pra sza my dzie ci i mło -
dzież na dzie sięć dni cu dow nej za ba -
wy w te atr! Pod czas spo tkań
uczest ni cy bę dą po zna wać róż ne ro -
dza je te atru (ak tor ski, lal ko wy, pan to -
mi ma, te atr cie ni), przy go to wy wać
wła sne przed sta wie nie, z wy ko na ny mi
przez sie bie de ko ra cja mi, spo tka ją cie -
ka wych lu dzi zwią za nych z te atrem,
po sze rzą swo je za in te re so wa nia, a za -
pew ne po zna ją też bli żej sie bie i swo -
je moż li wo ści. Spo tka nia bę dą się
od by wa ły w dniach 16-27 stycz nia
(bez week en du), w godz. 11.00-14.00,

w Bi blio te ce Sied miu Kon ty nen tów.
Każ dy dzień bę dzie skła dał się z roz -
grzew ki, warsz ta tów te atral nych, za jęć
pla stycz nych oraz... prze ką ski, by mieć
si ły do za ba wy! 
Za pi sy – tel. 71 3 3-52-217.

VVIIII SSPPAA  CCEERR  LLII  TTEE  RRAACC  KKII
Do OL cy ny Wy daw ni czej „Atut”, któ -
ra wy da ła już po nad 600 ksią żek, głów -
nie zwią za nych z te ma ty ką po gra ni cza
kul tu ro we go pol sko -cze sko -nie miec kie -
go.  Zbiór ka 12 stycz nia, o godz. 15.00
przed sie dzi bą Bi blio te ki.

4 stycznia, godz. 16.00
Dyskusyjny Klub Książki 
dla Seniorów
OO  HHAANNCCEE  BBIIEELLIICCKKIIEEJJ
Biblioteka Niemiecka, I piętro

7 stycznia, godz. 11.00
Warsztaty architektoniczne
dla  gimnazjalistów
CCIIEEPPŁŁOO  ––  ZZIIMMNNOO
Biblioteka 7 Kontynentów, parter

9 stycznia, godz. 17.30
Dyskusyjny Klub Książki 
dla Rodziców
KKIIEEDDYY  PPOOZZWWOOLLIIĆĆ,,  
AA  KKIIEEDDYY  ZZAABBRROONNIIĆĆ??
Biblioteka 7 Kontynentów, parter

11 stycznia, godz. 16.00
Dyskusyjny Klub Muzyki i Filmu
„„GGOORRZZKKIIEE  MMLLEEKKOO““
CCLLAAUUDDIIII    LLLLOOSSYY
Czytelnia, II piętro 

13 stycznia, godz. 17.00
Stare i Nowe Spotkania Bajkowe
DDOOTTYYKKAALLNNIIAA,,  CCZZYYLLII  
SSKKRRZZYYNNIIAA  PPEEŁŁNNAA  RRÓÓŻŻNNOOŚŚCCII
Biblioteka 7 Kontynentów, parter

18 stycznia, godz. 16.00
Akademia Zdrowego Seniora
SSPPOOTTKKAANNIIEE  
ZZ  LLAARRYYNNGGOOLLOOGGIIEEMM
Czytelnia, II piętro

20 stycznia, godz. 18.30
Dyskusyjny Klub Książki 
Podróżniczej„Globtrotter”
GGRRUUZZJJAA  MMEELLLLEERRÓÓWW
American Corner, II piętro 

20 stycznia, godz. 18.30
Dyskusyjny Klub Książki 
dla Dorosłych
HHIISSTTOORRIIAA  OOCCAALLOONNEEJJ
American Corner, II piętro

26 stycznia, godz. 17.00
Biblioteczna Akademia Malucha
OO  CCZZYYMM  SSZZCCZZEEKKAA  PPIIEESS??
Biblioteka 7 Kontynentów, parter
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KI�NO�W CK�WRO�CŁAW�-zA�CHód
ul. CHO CIE BU SKA 4-6, tel. 71 354-46-60, ckwz. art. pl

rIo FILM DLA DZIE CI 15 stycz nia, godz. 11.00

re werS, Pol ska, 2009, 96 min
re ży se ria: Bo rys Lan kosz. ob sa da: Aga ta Bu zek, Kry sty -
na Jan da, An na Po lo ny, Mar cin Do ro ciń ski
na gro dy – Zło te Lwy 2009: Naj lep szy film; Naj lep sza
pierw szo pla no wa ro la ko bie ca; Naj lep sza dru go pla no wa
ro la mę ska; Naj lep sza mu zy ka; Naj lep sze zdję cia.
Pro jek cja z au dio de skryp cją

15 stycz nia, godz. 16.00. wstęp wol ny!

DZIEń BAB CI I DZIAD KA
1920 BI twA wAr SzAw SKA, Pol ska, 2011, 110 min

re ży se ria: Je rzy Hof f man. ob sa da: Bo rys Szyc, Na ta sza
Urbań ska, Da niel Ol brych ski, Bo gu sław Lin da
Wiel ki fresk hi sto rycz ny o jed nej z naj waż niej szych bi tew
w dzie jach świa ta. Ak cja roz po czy na się w War sza wie,
w 1920 ro ku. Jan, po eta i ka wa le rzy sta, po otrzy ma niu
roz ka zu wy jaz du na front pol sko -bol sze wic ki, oświad cza
się swo jej na rze czo nej Oli, ak tor ce te atru re wio we go. ślu -
bu udzie la mło dym ksiądz Igna cy Sko rup ka. Pod czas
walk Jan tra fia do nie wo li. Je go los le ży w rę kach cze ki -
sty By kow skie go, któ ry ucie le śnia okrut ne ob li cze bol sze -
wic kiej re wo lu cji. Hi sto ria znaj dzie fi nał w wiel kiej bi twie,
któ ra na za wsze od mie ni nie tyl ko lo sy Ja na i Oli, ale ca -
łej dwu dzie sto wiecz nej Eu ro py. Obok bo ha te rów fik cyj -
nych na ekra nie po ja wia ją się tak że po sta cie hi sto rycz ne:
mar sza łek Jó zef Pił sud ski, ge ne rał Ta de usz Roz wa dow -
ski, puł kow nik Wie nia wa -Dłu go szow ski, a tak że Wło dzi -
mierz Le nin i Jó zef Sta lin. Re ży se ro wi uda ło się
od two rzyć at mos fe rę lat 20. uka zu jąc wiel ki pa trio tyzm
i he ro icz ny wy si łek po ko le nia na szych przod ków.
Pro jek cja z au dio de skryp cją i na pi sa mi dla nie sły szą cych

21 stycz nia, so bo ta, godz. 17.00. Bi let: 10 zł
Dla se nio rów wstęp bez płat ny za za pro sze nia mi!

SKó rA, w Któ rej ży ję, Hisz pa nia, 2011, 120 min
re ży se ria: Pe dro Al mo do var. ob sa da: An to nio Ban de -
ras, Ele na Anaya, Blan ca Su arez
Od cza su, gdy żo na dok to ra Ro ber ta Led gar da (An to nio
Ban de ras), chi rur ga pla stycz ne go, spło nę ła w wy pad ku sa -
mo cho do wym, pró bo wał on stwo rzyć no wą ludz ką skó rę,
któ ra mo gła by ją oca lić. Po dwu na stu la tach ba dań uda je
mu się wy ho do wać skó rę, bę dą cą praw dzi wą zbro ją, chro -
nią cą przed wszel ki mi za gro że nia mi. Film owa cyj nie przy -
ję ty na fe sti wa lu w Can nes. Re ży ser od po cząt ku fil mu
mno ży py ta nia, trzy ma jąc wi dzów przez ca ły se ans w na -
pię ciu. Twór ca po raz dru gi w swo jej ka rie rze się gnął
po ma te riał li te rac ki i przy go to wał sce na riusz na pod sta -
wie po wie ści Ta ran tu la Thier ry'ego Jo nqu eta.

29 stycz nia, nie dzie la, godz. 18.00. Bi let: 10 zł

Sty�Czeń�z uNI�veR�Sy�te�teM�ŚWIA�tA
PA łAc Kró Lew SKI, ul. Ka zi mie rza wiel kie go 35
7 stycz nia (so bo ta), godz. 11.00, 12.30 (3-5 lat)
KAR NA WAŁ W PA ŁA CU KRó LEW SKIM
7 stycz nia (so bo ta), godz. 11.15 (6-12 lat)
HO LAN DIA W KU PIEC KIM WRO CŁA WIU
21 stycz nia (so bo ta), godz. 11.00, 12.30 (3-5 lat)
O TYM JAK SŁO DY CZE
TRA FI ŁY NA KRó LEW SKI DWóR
21 stycz nia (so bo ta), godz. 11.15 (6-12 lat)
POR CE LA NA Z KRó LEW SKICH KOM NAT

MU zeUM Ar cHI DIe ce zjAL ne, pl. Ka te dral ny 16
(+ 4 zł – bi let wstę pu) 
14 stycz nia (so bo ta), godz. 11.00, 12.30 (3-5 lat)
W CIE NIU PI RA MID
28 stycz nia (so bo ta), godz. 11.00 (6-12 lat)
GAR GUL CE, ANIO ŁY, DIA BŁY I SMO KI

MU zeUM Ar cHI teK tU ry, ul. Ber nar dyń ska 5
14 stycz nia (so bo ta), godz. 11.15 (6-12 lat)
BI BLIA W SZKLE ZA CZA RO WA NA
28 stycz nia (so bo ta), godz. 11.00, 12.30 (3-5 lat)
DA MY DWO RU, RY CE RZE I… SMOK

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

WRO�CŁAW�W NO�WyM�ty�SIąC�Le�CIu
Wy kład Prof. To ma sza Osso wi cza, Dy rek to ra Biu ra Roz -
wo ju Wro cła wia, w dniu 10 stycz nia 2012, godz. 17,
w Bi blio te ce im. ta de usza Mi kul skie go, ry nek 58, IIIp,
w ra mach Wszech ni cy Wie dzy o Wro cła wiu – za pra sza
To wa rzy stwo Mi ło śni ków Wro cła wia i Bi blio te ka.

pRe�zeNt�pOd CHO�IN�Kę
DLA MU ZEUM MIEJ SKIE GO WRO CŁA WIA

Czas przed świą tecz nych po rząd ków to mo ment sprzy ja -
ją cy przej rze niu szu flad z ro dzin ny mi ar chi wa mi – cza sa -
mi peł nych cie ka wych do ku men tów i pa mią tek, z któ ry mi
nie bar dzo wia do mo co po cząć. Je śli tak jest, to mo że
war to po my śleć o przy go to wa niu: Pre zen tu pod cho in kę
dla Mu zeum Miej skie go Wro cła wia.
Or ga ni za to rom tej ak cji za le ży na po zy ska niu do zbio rów
prac ma lar skich, gra ficz nych i fo to gra ficz nych z wi do ka -
mi mia sta, wro cław skich pla ka tów i dru ków ulot nych do -
ku men tu ją cych wy da rze nia hi sto rycz ne, ma te ria łów
ob ra zu ją cych cie ka we lo sy ro dzin ne wro cła wian (zdjęć,
do ku men tów, pa mią tek) oraz wy ro bów rze mio sła ar ty -
stycz ne go wy two rzo nych przez miej sco we warsz ta ty. 
Efekt zbiór ki pre zen to wa ny bę dzie w ra mach wy sta wy na -
byt ków. Naj bar dziej hoj ni dar czyń cy otrzy ma ją upo min ki
w cza sie otwar cia eks po zy cji.
Pre zen ty przyj mu je Mu zeum Hi sto rycz ne, co dzien nie
do 15 stycz nia 2012 z wy jąt kiem so bót i nie dziel w godz.
od 13.00 do 15.00. 

Mu zeum Hi sto rycz ne – oddział MM
ul. Su kien ni ce 14/15, 50-107 wro cław

tel. (71) 347-16-92 wew. 12; 601 35 99 23; www.mmw.pl



® Nr 103265. Wy daw ca: Co Jest Gra ne Agen cja Wy daw ni czo -Re kla mo wa Gra ży na Mi gnie wicz. Ad res ko re spon den cyj ny: Co Jest Gra ne skr. poczt. 1007, 50-
950 Wro cław 68. Re dak tor na czel ny: Gra ży na Mi gnie wicz, tel. 666 878 930, gra zy na.mi gnie wicz@cjg.pl In ter net: www.co je st gra ne.pl, re dak cja@co -
je st gra ne.pl. Druk – Print. Re dak cja nie po no si od po wie dzial no ści za po wie rzo ny ma te riał, zmia ny w ka len da rium, treść ogło szeń i re klam. Za strze ga my
so bie pra wo skra ca nia i  ad iu sta cji tek stów oraz zmia ny ich ty tu łów. Spra wy spor ne roz pa try wa ne są przez Sąd wła ści wy dla wy daw cy.

MdK�ŚRódMIeŚCIe�ul. DUBOIS 5
Koncert HEJ KOLęDA, KOLęDA...

13 stycznia, godz. 17.00. wstęp wolny!

CK�AgORA�ul. SERBSKA 5a

złAP By KA zA ro GI - HISZ PAń SKIE FE RIE ZI MO WE 
Zgod nie z tra dy cją, ko lej ne fe rie od kry ją ta jem ni ce kul tur
in nych na ro dów. Tym ra zem wy bie rze my się do barw nej
Hisz pa nii, by zo ba czyć nie zwy kłe miej sca te go eg zo tycz -
ne go kra ju. W pro gra mie m.in.: te ma tycz ne warsz ta ty pla -
stycz ne, te atral ne, ta necz ne, pro jek cje mul ti me dial ne,
de gu sta cja tra dy cyj nych hisz pań skich po traw, wy sta wa
fo to gra fii, kon kur sy z na gro da mi i wie le in nych atrak cji.
Warsz ta ty edu ka cyj ne i do bra za ba wa wpro wa dzą ma łych
uczest ni ków w sa mym środ ku zi my w praw dzi wie upal ny
kli mat hisz pań skiej przy go dy.
ire na.lu ka sze wicz@cka go ra.pl, tel. 71 325 14 83, w. 107

16-20 stycznia, od godz. 10.00 do godz. 14.00 

wIe Lo Po Ko Le nIo wy BAL Prze BIe rAń ców
Za ba wa ta necz na z oka zji świę ta Bab ci i Dziad ka, a tak że
trwa ją ce go kar na wa łu. Wie lo po ko le nio wy Bal Prze bie rań -
ców to jed na z nie wie lu im prez, na któ rej zo ba czyć moż -
na prze bra nych w stro je kar na wa ło we za rów no ma lu chy
oraz dziad ków i ro dzi ców. W pro gra mie kon kur sy z na -
gro da mi, wspól ne ko ro wo dy oraz do bra za ba wa. 
ire na.lu ka sze wicz@cka go ra.pl, tel. 71 325 14 83, w. 107

21 stycz nia, godz. 11-13.00. wstęp 5zł/os.

Wę�dRuj�I zWIe�dzAj�zA NA�MI
Klub tu ry stów Mi ło śni ków wro cła wia przy tMw

Klub Prze wod ni ków oskar o/PttK przy In sty tu tach PAn
3. 12, g. 7.40 (PKP Dw. Gł.) – Wę drów ka szl. B. Tu ro nia:
Smo lec – Le śni ca; 4.12, g. 10.00 – Spa cer po Wro cła -
wiu; spo tka nie przy po mni ku hr. A. Fre dry; 8.12, g. 15.30
– Spo tka nie klu bo we – „Mał gosia” Od rzań ska 39; 10.12,
g. 7.40 (Dw.Gł.PKP)* Ja wo rzy na śl.; 11.12, g. 7.40 (Dw.
PKS* 17.12, g. 8.00* „Wro cław – Po łu dnie”
Zgło sze nia na wy ciecz ki (*) „Prze wod nik cze ka” na spa ce -
rze lub spo tka niu klu bo wym lub tel. 661 701 176 wie czo -
rem; wy jaz dy z pl So li dar no ści.

ty�Bet�–�NA pO�gRA�NI�Czu�NIe�BA�I zIe�MI
Z cy klu: CZTE RY STRO NY śWIA TA

Ty bet to naj wyż szy pła sko wyż świa ta. Kra ina, któ ra nie -
gdyś by ła su we ren nym pań stwem,  więk szym od ów cze -
snych Chin. Kul tu ra ty be tań ska to szcze gól ny
świa to po gląd, re li gia i spe cy ficz ni lu dzie. W da le ko -
wschod nią po dróż do kra ju zwa ne go Da chem świa ta za -
pra sza podróżnik Woj ciech Osy piuk.

11 stycz nia, godz. 18.00
Klub Ślą skie go okrę gu woj sko we go, ul. Pret fi cza 24

SpO�tKA�NIe�z pO�dRóż�NI�KIeM
Cen trum Edu ka cji Kul tu ral nej Dzie ci i Mło dzie ży ser decz -
nie za pra sza na spo tka nie z po dróż ni kiem i or ga ni za to -
rem pierw szej wy pra wy szla kiem Be ne dyk ta Po la ka,
pa nem Ro ber tem Szy ja now skim,

9 stycz nia, godz. 17.00 – Sa la Klu bo wa, ul. Koł łą ta ja 20

Fe�RIe�ze�ŚWIA�tO�WI�deM
PRO GRAM ZI MA W MIE śCIE

Pod czas fe rii zi mo wych
Ośro dek Dzia łań Twór czych
świa to wid za pra sza dzie ci
w wie ku 7-10 lat na pię cio -
dnio we tur nu sy za jęć re -
kre acyj nych. W pro gra mie
m.in. warsz ta ty pla stycz ne
i gra fi ki ar ty stycz nej, wyj -
ścia do ki na, krę giel ni, mu -
zeum oraz na ba sen
Uni wer sy te tu Przy rod ni
cze go (za ję cia w wo dzie

pro wa dzą in struk to rzy pły wa nia).
Ter mi ny: 16-20 stycz nia; 23-27 stycz nia br.
Koszt tur nu su 260 zł, w tym za ję cia w ODT, koszt wy cie -
czek, prze jaz dów, bi le tów na wyj ścia, obia dów i na po jów. 

za pi sy: oDt Świa to wid; ul Sem po łow skiej 54A – Bi sku pin;
(p. 203 I pię tro), tel. 071 348 30 10 wew. 37

AL�teR�gO�dzI�NA� www.ra dio luz.pwr.wroc.pl
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.




