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Inspirowane Betlejem Polskim Lucjana Rydla
PREMIERA 5 stycznia 2013

tekst, reżyseria, oprac. muzyczne: Wojciech Faruga
scenografia, kostiumy, reż. świateł: Agata Skwarczyńska
asystent reżysera, as. scenografa: Damian Kwiatkowski
MARIA Rozalia Mierzicka
JÓZEF Piotr Tokarz
ANIOŁ I Mirosława Żak
ANIOŁ II Karolina Krawiec
PASTERECZKA Angelika Cegielska
PASTUSZEK Piotr Mokrzycki
HEROD Ryszard Węgrzyn
KACPER Filip Perkowski
MELHIOR Irena Wójcik
BALTAZAR Dariusz Skowroński
CÓRKA Małgorzata Łakomska
ROKSANA Sara Celler-Jezierska
Lucjan Rydel, autor wystawionego po raz pierwszy
w 1905 roku Betlejem Polskiego, kazał Jezusowi naro-
dzić się w Polsce. Betlejemską szopkę, koniecznie z wi-
dokiem na Wawel, postawił w Krakowie. Herod stał się
więc nie tylko władcą Palestyny, ale także krwawym za-
borcą Polski. Trzej królowie nie przychodzą ze wschodu,
ale z wielkiej przeszłości (Kazimierz Wielki, Władysław
Jagiełło, Jan III Sobieski), a odkupieniem, które ma przy-
nieść narodzenie Dzieciątka było odzyskanie przez Polskę
niepodległości. Rydlowska idea przeczytania biblijnej
opowieści o narodzinach Zbawiciela przez „Polskę tu i te-
raz” stała się po 107 latach punktem wyjścia dla spekta-
klu Wojciecha Farugi. Co by się stało, gdyby niepokalane
poczęcie wydarzyło się dziś? Czy możliwy jest cud? Jak
zareagowalibyśmy, gdyby się wydarzył? Kim może być
dzisiejsza Maria? Czy będzie to cud ogólnonarodowy, czy
raczej cykl doświadczeń indywidualnych? Akcja z Krako-
wa przenosi się do małej miejscowości, o której wszyscy
zapomnieli. To miejsce po katastrofie – nie wiemy, czy
przeszła tędy klęska żywiołowa, czy może tylko zamknię-
cie jedynej fabryki. Miejscowość powoli umiera, a jej
mieszkańcy, pozbawieni środków do życia, pracy i chęci
robienia czegokolwiek zbierają się w świetlicy.
Czekają, aż coś się wydarzy...
5 stycznia 2013 / sobota / godz. 19.00 / Duża Scena
6 stycznia 2013 / nd / godz. 16.00 / godz. 20.00 / D. Scena

18 stycznia 2013 / piątek / godz. 19.00 / Duża Scena
19 stycznia 2013 / sobota / godz. 17.00 / Duża Scena
20 stycznia 2013 / niedziela / godz. 17.00 / Duża Scena

SZOA. SHOW. Parodia makabryczna
9 stycznia 2013 / środa / godz. 19.00 / Scena Kameralna
reżyseria i scenografia: Awiszaj Hadari
dramaturgia: Tomasz Jękot

Akcja toczy się w małej miejscowości carskiej Rosji
i przedstawia losy Tewje – starego Żyda, który poszuku-
je mężów dla swoich córek... Spektakl to szalona kome-
dia trzymająca widza w ciągłym napięciu i niepewności,
aż dobra zabawa zamienia się w koszmar.

O RYBAKU I ZŁOTEJ RYBCE
12 stycznia 2013 / sobota / godz. 17.00 / Duża Scena
Noworoczny Spektakl Familijny
Teatr Humoru IGRASZKA

#DZIADY
19 stycznia 2013 / sobota / godz. 20.00 / Scena Kameralna
20 stycznia 2013 / niedziela / godz. 20.00 / Scena Kameralna
tekst i reżyseria: Michał Kmiecik
Reżyser za punkt wyjścia przyjął sprawdzenie, co z dorobku
ostatnio zmarłych mistrzów teatru może być jeszcze istotne
i ważne, a także w jaki sposób najmłodsze pokolenie twórców
teatru może zmierzyć się z przeszłością, do której nie ma do-
stępu, ale która determinuje obraz i charakter teatru?

BYŁ SOBIE ANDRZEJ ANDRZEJ I ANDRZEJ
24 stycznia 2013 / czwartek / godz. 19.00 / Scena Kameralna
25 stycznia 2013 / piątek / godz. 19.00 / Scena Kameralna
26 stycznia 2013 / sobota / godz. 19.00 / Scena Kameralna
27 stycznia 2013 / niedziela / godz. 18.00 / Scena Kameralna
tekst: Paweł Demirski, reżyseria: Monika Strzępka

W niezwykle dynamicznym i pełnym humoru przedsta-
wieniu przewija się plejada nie do końca jednoznacznie
określonych luminarzy polskiej kultury, uzurpujących so-
bie prawo do kształtowania narodowego gustu.

ZAPROSZENIE DO TEATRU DRAMATYCZNEGO
IM. J. SZANIAWSKIEGO W WAŁBRZYCHU – STYCZEŃ 2013

www.teatr.walbrzych.pl
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STYPENDYśCI SAMORZĄDU WROCŁAWIA
– MIASTU

Koncerty pt. Stypendyści Samorządu Wrocławia – mia-
stu odbywają się jeden raz w miesiącu, w styczniu za-
praszamy na 128 koncert z tego cyklu. Wystąpią: Marcin
Żłobiński – fortepian; Antoni Tomaszewski – gitara; Alek-
sandra Juszczak – skrzypce i Katarzyna Kaczorowska
– fortepian; Tadeusz Tomaszewski – werbel marszowy;
oraz Duet na cztery ręce i dwa fortepiany – Małgorzata
Radochońska i Krzysztof Potocznik.
Koncert organizuje i prowadzi Nina Domaszewicz–Czajka

21 stycznia 2013 r., godz. 18,00. Wstęp wolny!
Klubie Muzyki i Literatury, pl. T. Kościuszki 9

KONCERT NOWOROCZNY CHóRU ASTER
PRZEBOJE OPERETKOWE I POLSKIE PIEśNI

Chór ASTER liczy sobie juz 30 lat złożony jest z ponad 20
wokalistów, prowadzi działalność w CK Agora. Skupia
wokalistów amatorów, obdarzonych dobrym głosem
i zamiłowaniem do muzyki. Grupa wykazuje dużą aktyw-
ność artystyczną o wszechstronnych kierunkach, są
wśród śpiewaków uzdolnieni tancerze-seniorzy wygry-
wający prestiżowe turnieje taneczne, są sportowcy na-
dal aktywni, są utalentowani mówcy i recytatorzy. Chór
jest laureatem I miejsca na II Przeglądzie Twórczości Ar-
tystycznej Seniorów w Lubaniu (2009), koncertuje w ra-
mach wrocławskich Dni Seniora, bywa gościem
Telewizyjnego Klubu Seniora. Chór Aster pracuje pod opie-
ką artystyczną dyrygentki Elżbiety Małgorzaty Mach.
Koncert złożony z popularnych przebojów operetkowych
i pieśni polskich urozmaicą solowe popisy poszczegól-
nych solistów Chóru Aster.

12 stycznia 2013 r., godz. 15.00. Wstęp 2 zł!
cK agora, ul. Serbska 5a

KARNAWAŁ Z ORKIESTRĄ LEOPOLDINUM
W niedzielę 30 grudnia i we wtorek 1 stycznia orkiestra
pod dyrekcją Christiana Danowicza i dwie pary tanecz-
ne, które poznaliśmy już w czasie ostatniego Festiwalu
Leo zaprezentują program „W rytmie walca wiedeńskie-
go”. Zatańczą: Edyta Kamińska, Aneta Mazur, Szczepan
Rudnicki i Piotr Szewczyk.
30 grudnia, 1 stycznia, godz. 17.00 i 20.00, Sala Filharmonii
W sobotę 5 stycznia 2013r. orkiestrze Leopoldinum
pod kierunkiem Jurka Dybała towarzyszyć będzie Zespół
Romski No Limit. W czasie koncertu odbędzie się konkurs
i aukcja na rzecz Dolnośląskiego Centrum Psychoonkolo-
gii i Rehabilitacji, a zwycięzca zadyryguje na zakończenie
koncertu orkiestrą Leopoldinum.

5 stycznia, godz. 17.00 i 20.00, Sala Filharmonii
W sobotę 19 stycznia 2013 roku w Sali Filharmonii bę-
dzie miało miejsce światowe prawykonanie kompozycji
E-motions na akordeon, perkusję i smyczki. Solistą bę-
dzie Eneasz Kubit, laureat wielu nagród i stypendysta

Ministra Kultury I dziedzictwa Narodowego.
19. stycznia 2013 roku, godz. 18. 00

Sala Filharmonii Wrocławskiej, ul. Piłsudskiego

KONCERT SYLWESTROWY
W WyKonaniu MoniKi GruSzczyńSKiej

Piosenki rewiowe lat 30., 40., 60. oraz 70. to parada prze-
bojów muzycznych wykonywanych
przed laty przez wielkich amantów
i wielkie gwiazdy kina jak np. Hanka
Ordonówna. Są to modne szlagiery
z dowcipnym lub sentymentalnym
tekstem i piękną melodią wpadającą
w ucho, głównie o miłosnych marze-
niach, wyznaniach i zawodach, nucić
je potrafi każdy. W sposób żartobli-

wy bądź sentymentalny opisują miłość dramatyczną, fatal-
ną czy liryczną i niemal zawsze potrafią wzruszać. I co
takiego mają w sobie stare piosenki, że już trzecie, a na-
wet czwarte pokolenie tak chętnie ich słucha?

31 grudnia, godz. 21.30. Bilety 70 zł!
Sala Widowiskowa 4 rBLog, ul. Pretficza 24, (byłe Kino oko)

NOWOROCZNY KONCERT SYMfONICZNY
Już 5 stycznia we wrocławskiej Hali Stulecia wystąpi Or-
kiestra Symfoniczna Filharmonii Wrocławskiej im. W. Lu-
tosławskiego. W czasie tego wieczoru pięćdziesięciu
muzyków pod batutą Jana Miłosza Zarzyckiego wyko-
na arie z najsłynniejszych światowych oper i operetek, ta-
kich jak: Zemsta nietoperza, Traviata czy Wesoła wdówka.

Podczas koncertu będzie można usłyszeć polską sopra-
nistkę Aleksandrę Kubas-Kruk, absolwentkę wrocław-

skiej Akademii Muzycznej im. Karola
Lipińskiego. Pomimo młodego wie-
ku może się ona pochwalić licznymi
sukcesami na arenie lokalnej i mię-
dzynarodowej. Artystce będzie to-
warzyszyć Kaludi Kaludov, którego
głos określany jest jako „południo-
wy” tenor. Do tej pory występował
on między innymi na deskach opery

w Sofii i mediolańskiej La Scali. W chwili obecnej artysta
jest także dyrektorem opery w Plo-
vdiv w Bułgarii. Niezapomnianych
wrażeń dostarczy rownież występ
profesjonalnych tancerzy.
Noworoczny Koncert Symfoniczny
zapoczątkuje obchody setnej roczni-
cy powstania tego wyjątkowego

obiektu jakim jest Hala Stulecia.
Na koncert zaprasza Agencja EVENTO S.A.

5 stycznia, godz. 20.00. Bilety: 55/99/139/159/249 zł
Hala Stulecia, ul. Wystawowa 1
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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
GGOO��DDZZii��NNyy��PPRRAA��CCyy��KKAA��SSyy::��Ka�sa�ope�ry,�ul.�świd�nic�ka 35,�tel. 71 370 88 18�-�po�nie�dzia�łek�–so�bo�ta 12.00-19.00;�nie�dzie�la 11.00-17.00;

oraz�na�godzinę�przed�spektaklem.�Prze�rwa 15.15-15.30

1 wt 1800 SSKKRRZZyyPPEEKK��NNAA��DDAACChhuu
JERRy�BOCK,�ShELDON�hARNiCK,�JOSEPh�StEiN

4 pt 1900 SSKKRRZZyyPPEEKK��NNAA��DDAACChhuu
JERRy�BOCK,�ShELDON�hARNiCK,�JOSEPh�StEiN

5 so 1900 SSKKRRZZyyPPEEKK��NNAA��DDAACChhuu
JERRy�BOCK,�ShELDON�hARNiCK,�JOSEPh�StEiN

6 nd 1700 SSKKRRZZyyPPEEKK��NNAA��DDAACChhuu
JERRy�BOCK,�ShELDON�hARNiCK,�JOSEPh�StEiN

10 cz 1900 SSKKRRZZyyPPEEKK��NNAA��DDAACChhuu
JERRy�BOCK,�ShELDON�hARNiCK,�JOSEPh�StEiN

11 pt 1900 SSKKRRZZyyPPEEKK��NNAA��DDAACChhuu
JERRy�BOCK,�ShELDON�hARNiCK,�JOSEPh�StEiN

12 so 1900 SSKKRRZZyyPPEEKK��NNAA��DDAACChhuu
JERRy�BOCK,�ShELDON�hARNiCK,�JOSEPh�StEiN

13 nd 1700 SSKKRRZZyyPPEEKK��NNAA��DDAACChhuu
JERRy�BOCK,�ShELDON�hARNiCK,�JOSEPh�StEiN

16 śr 1900 DDOONN��GGiiOOvvAANNNNii WOLFGANG�AMADEuS�MOZARt

17 cz 1900 CChhOOPPiiNN GiACOMO�OREFiCE

18 pt 1900 WWEESSEELLEE��FFiiGGAARRAA WOLFGANG�AMADEuS�MOZARt

19 so 1900 RRyyCCEERRSSKKOOśśćć��WWiiEEśśNNiiAACCZZAA����PiEtRO�MASCAGNi
PPAAJJAACCEE����RuGGiERO�LEONCAvALLO

20 so 1700 NNAAPPóóJJ��MMiiłłOOSSNNyy GAEtANO�DONiZEtti

23 śr 1900 SSAAMMSSOONN��ii��DDAALLiiLLAA CAMiLLE�SAiNt-SAëNS

24 cz 1900 SSttRRAASSZZNNyy��DDWWóóRR StANiSłAW�MONiuSZKO

25 pt 1900 BBOORRyySS��GGOODDuuNNOOWW MODESt�MuSORGSKi

26 so 1900 KKRRóóLL��RROOGGEERR KAROL�SZyMANOWSKi

27 nd 1700 RROOMMEEOO��ii��JJuuLLiiAA SERGiEJ�PROKOFiEW�

31 cz 1900 ZZEEMMSSttAA��NNiiEEttOOPPEERRZZAA JOhANN�StRAuSS

Dyrekcja zastrzega sobie możliwość zmian w repertuarze.

EWA MICH NIK
ZA PRA SZA

SSzzaa��nnooww��nnii��PPaańń��ssttwwoo,,

w stycz�niu�przy�go�to�wa�li�śmy�dla�Pań�stwa�wie�le�róż�no�-
rod�nych�pro�po�zy�cji�re�per�tu�aro�wych,�wśród�któ�rych�każ�-
dy�mo�że�zna�leźć�coś�in�ter�su�ją�ce�go�dla�sie�bie.�

Roz�po�czy�na�my�spek�ta�kla�mi�„Skrzyp�ka�na da�chu”.�Pięk�-
na mu�zy�ka�i sce�no�gra�fia,�wspa�nia�ła�cho�re�ogra�fia,�zna�ko�-
mi�ci� wy�ko�naw�cy� do�sko�na�le� wpro�wa�dzą� Pań�stwa
w No�wy 2013�Rok.�Kar�na�wa�ło�wy�na�strój�pod�trzy�ma�też
na�sza� in�na stycz�nio�wa�pro�po�zy�cja�–� nie�zwy�kle� lu�bia�-
na przez� pu�blicz�ność� ope�ret�ka� „Ze�msta� nie�to�pe�rza”
skom�po�no�wa�na przez�„kró�la�wal�ca”�Jo�han�na Straus�sa.

W stycz�nio�wym�re�per�tu�arze�umie�ści�li�śmy�też�cie�szą�ce�się
nie�słab�ną�cym�za�in�te�re�so�wa�niem�wi�dzów�spek�ta�kle�„Don
Gio�van�ni”�i „We�se�le�Fi�ga�ra”�W.�A.�Mo�zar�ta�oraz�„Na�pój
mi�ło�sny”�G.�Do�ni�zet�tie�go.�Za�pra�szam�też�do obej�rze�nia
dwóch�na�szych�naj�now�szych�pro�duk�cji,�któ�re�swo�ją�pre�-
mie�rę�mia�ły�w grud�niu 2012�r.�–�„Ry�cer�sko�ści�wie�śnia�-
czej”�P.�Ma�sca�gnie�go� oraz� „Pa�ja�ców”�R.� Le�on�ca�val�lo.
Bar�dzo�do�brze�przy�ję�te�przez�pu�blicz�ność�ope�ry�z pew�-
no�ścią�bę�dą�sta�no�wi�ły�atrak�cyj�ną�pro�po�zy�cję�na spę�dze�-
nie�kar�na�wa�ło�we�go�wie�czo�ru.�Po�dob�nie�jak�zre�ali�zo�wa�ne
z du�żym�roz�ma�chem�in�sce�ni�za�cyj�nym�spek�ta�kle�„Sam�son
i Da�li�la” C.�Sa�int�-Saënsa�oraz�„Bo�rys�Go�du�now”M.�Mu�sorg�-
skie�go,�a tak�że�urze�ka�ją�cy�wi�dzów�pięk�ną�mu�zy�ką�i nie�zwy�-
kło�ścią�wi�zji�sce�nicz�nych�„Cho�pin”�G.�Ore�fi�ce.�

W stycz�nio�wym�re�per�tu�arze�nie�mo�gło�też�za�brak�nąć�dzieł
pol�skich�kom�po�zy�to�rów.�Za�pre�zen�tu�je�my�Pań�stwu�chęt�-
nie�oglą�da�ną�ope�rę�„Strasz�ny�dwór”�S.�Mo�niusz�ki�oraz
cie�szą�cą�się�du�żym�uzna�niem�in�sce�ni�za�cję�„Kró�la�Ro�ge�ra”
K.�Szy�ma�now�skie�go.

Mi�ło�śni�ków�sztu�ki�ba�le�to�wej�za�chę�cam�na�to�miast�do obej�-
rze�nia�kla�sycz�ne�go�spek�ta�klu�„Ro�meo�i Ju�lia”�S.�Pro�ko�fie�wa.

Mam�na�dzie�ję,�że�na�sze�stycz�nio�we�pro�po�zy�cje�re�per�tu�-
aro�we�przy�nio�są�Pań�stwu�du�żo�ra�do�ści�i po�zwo�lą�w do�-
brym�na�stro�ju�roz�po�cząć 2013�rok.

EEwwaa��MMiicchh��nniikk
ddyy��rreekk��ttoorr��nnaa��cczzeell��nnyy��ii aarr��ttyy��ssttyycczz��nnyy��
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  SSzzaa  nnooww  nnii  PPaańń  ssttwwoo,,
rrookk 22001133  mmaa  ddllaa  AAkkaa  ddee  mmiiii  MMuu  zzyycczz  nneejj  iimm..  KKaa  rroo  llaa
LLii  ppiińń  sskkiiee  ggoo  wwee  WWrroo  ccłłaa  wwiiuu  sszzcczzee  ggóóll  nnee  zznnaa  cczzee  nniiee..
WW rroo  kkuu  ttyymm  UUcczzeell  nniiaa  nnaa  sszzaa  oobb  cchhoo  ddzzii  JJuu  bbii  llee  uusszz 6655--
llee  cciiaa..  PPaa  ttrroo  nnaatt  hhoo  nnoo  rroo  wwyy  nnaadd JJuu  bbii  llee  uusszzeemm 6655--llee  cciiaa
AAkkaa  ddee  mmiiii  MMuu  zzyycczz  nneejj  iimm..  KKaa  rroo  llaa  LLii  ppiińń  sskkiiee  ggoo  wwee
WWrroo  ccłłaa  wwiiuu  oobb  jjąąłł  PPrree  zzyy  ddeenntt  RRzzee  cczzyy  ppoo  ssppoo  llii  tteejj  PPooll  sskkiieejj
BBrroo  nnii  ssłłaaww  KKoo  mmoo  rrooww  sskkii..  

RRookk  JJuu  bbii  llee  uusszzoo  wwyy  ppee  łłeenn  bbęę  ddzziiee  nniiee  zzwwyy  kkllee  cciiee  kkaa  wwyycchh
pprrzzeedd  ssiięę  wwzziięęćć  –– kkoonn  cceerr  ttóóww  ssyymm  ffoo  nniicczz  nnyycchh,,  kkaa  mmee  --
rraall  nnyycchh,,  iinn  ssttrruu  mmeenn  ttaall  nnyycchh,,  wwoo  kkaall  nnyycchh  ii wwoo  kkaall  nnoo  --iinn  ssttrruu  mmeenn  ttaall  nnyycchh,,  rree  ccii  ttaa  llii  ssoo  --
lloo  wwyycchh,,  kkoonn  cceerr  ttóóww  jjaazz  zzoo  wwyycchh,,  ffee  ssttii  wwaa  llii,,  kkoonn  kkuurr  ssóóww,,  ppoo  kkaa  zzóóww  ssccee  nniicczz  nnyycchh..
WWśśrróódd  zzaa  ppllaa  nnoo  wwaa  nnyycchh  pprrzzeedd  ssiięę  wwzziięęćć  oodd  nnaajj  ddzziiee  mmyy  ttaakk  żżee  kkuurr  ssyy  ii kkllaa  ssyy  mmii  ssttrrzzooww  --
sskkiiee,,  pprree  zzeenn  ttaa  ccjjee  ttwwóórr  cczzoo  śśccii  mmłłoo  ddyycchh  kkoomm  ppoo  zzyy  ttoo  rróóww,,  wwrreesszz  cciiee  wwyy  ssttaa  wwyy,,  ssee  ssjjee,,
ssyymm  ppoo  zzjjaa,,  ssee  mmii  nnaa  rriiaa  ii kkoonn  ffee  rreenn  ccjjee  nnaa  uukkoo  wwee..  GGłłóóww  nnee  uurroo  cczzyy  ssttoo  śśccii  RRoo  kkuu  JJuu  bbii  llee  --
uusszzoo  wwee  ggoo  oodd  bbęę  ddąą  ssiięę  ww ppaaźź  ddzziieerr  nnii  kkuu 22001133  rr..,,  aa ttoo  wwaa  rrzzyy  sszzyyćć  iimm  bbęę  ddzziiee  oottwwaarr  cciiee
nnoo  wwee  ggoo  oobbiieekk  ttuu  ddyy  ddaakk  ttyycczz  nnoo  --kkoonn  cceerr  ttoo  wwee  ggoo  nnaa  sszzeejj  UUcczzeell  nnii  ((bbuu  ddyy  nneekk  EE)),,  ww kkttóó  --
rryymm  zznnaajj  dduu  jjee  ssiięę  mm..iinn..  ttaakk  ddłłuu  ggoo  oocczzee  kkii  wwaa  nnaa  dduu  żżaa  ssaa  llaa  kkoonn  cceerr  ttoo  wwaa,,  kkttóó  rrąą  pprrzzyy tteejj
ookkaa  zzjjii  bbęę  ddzziiee  mmyy  mmoo  ggllii  zzaa  pprree  zzeenn  ttoo  wwaaćć  ppoo rraazz  ppiieerrww  sszzyy  nnaa  sszzyymm  ssłłuu  cchhaa  cczzoomm..  

WW nnoo  wweejj  ssaa  llii  kkoonn  cceerr  ttoo  wweejj  zzaa  ppllaa  nnoo  wwaa  nnyy  zzoo  ssttaałł  FFee  ssttii  wwaall  AAkkaa  ddee  mmiiii  MMuu  zzyycczz  nneejj,,
kkttóó  rryy  zzaa  iinn  aauu  gguu  rroo  wwaa  nnyy  zzoo  ssttaa  nniiee 2266  ppaaźź  ddzziieerr  nnii  kkaa 22001133 rr..  UUrroo  cczzyy  ssttyymm  KKoonn  cceerr  tteemm
JJuu  bbii  llee  uusszzoo  wwyymm ppoodd ddyy  rreekk  ccjjąą  MMaa  eessttrroo  MMaarr  kkaa  PPii  jjaa  rrooww  sskkiiee  ggoo..  WW RRoo  kkuu  JJuu  bbii  llee  uusszzoo  --
wwyymm  ttyy  ttuu  łłeemm  ddookk  ttoo  rraa  hhoo  nnoo  rriiss  ccaauu  ssaa  wwrroo  ccłłaaww  sskkiieejj  AAkkaa  ddee  mmiiii  MMuu  zzyycczz  nneejj  uuhhoo  nnoo  --
rroo  wwaa  nnyy  zzoo  ssttaa  nniiee  wwyy  bbiitt  nnyy  ddyy  rryy  ggeenntt  MMaa  eessttrroo  GGaa  bbrriieell  CChhmmuu  rraa..

SSttyy  cczzeeńń  rroozz  ppoocczz  nniiee  ssiięę  ww żżyy  cciiuu  aarr  ttyy  ssttyycczz  nnyymm  nnaa  sszzeejj  UUcczzeell  nnii  ww pprraaww  ddzzii  wwiiee  kkaarr  --
nnaa  wwaa  łłoo  wwyymm  nnaa  ssttrroo  jjuu..  TTrraa  ddyy  ccyyjj  nniiee  jjuużż  zzaa  pprraa  sszzaamm  nnaa ddoo  rroocczz  nnyy  KKoonn  cceerrtt  KKaarr  nnaa  --
wwaa  łłoo  wwyy ww wwyy  kkoo  nnaa  nniiuu  AAkkaa  ddee  mmiicc  kkiieejj  OOrr  kkiiee  ssttrryy  KKaa  mmee  rraall  nneejj  oorraazz  mmłłoo  ddyycchh
wwoo  kkaa  llii  ssttóóww,,  kkttóó  rrzzyy  ppoodd kkiiee  rrooww  nniicc  ttwweemm  aarr  ttyy  ssttyycczz  nnyymm  JJaa  nnaa  ŚŚllęę  kkaa,,  zzaa  pprree  zzeenn  ttuu  jjąą
nnaajj  bbaarr  ddzziieejj  zznnaa  nnee  pprrzzee  bboo  jjee  ooppee  rreett  kkoo  wwee  oorraazz  aarriiee  ooppee  rroo  wwee..  GGoo  rrąą  ccoo  zzaa  cchhęę  ccaamm
ddoo uuddzziiaa  łłuu  ww kkoonn  cceerr  cciiee  wwyy  bbiitt  nnee  ggoo  ppiiaa  nnii  ssttyy  jjaazz  zzoo  wwee  ggoo  AAnn  ddrrzzee  jjaa  JJaa  ggoo  ddzziińń  sskkiiee  ggoo,,
kkttóó  rryy  wwyy  ssttąą  ppii  ww nnaa  sszzeejj  UUcczzeell  nnii  zzee  sswwoo  iimm  TTrriioo  oorraazz  zz ttoo  wwaa  rrzzyy  sszzee  nniieemm  aakkaa  ddee  mmiicc  --
kkiiee  ggoo  BBiigg  --BBaann  dduu..  KKoonn  cceerrtt  tteenn  bbęę  ddzziiee  pprraaww  ddzzii  wwąą  ggrraatt  kkąą  ddllaa  wwiieell  bbii  cciiee  llii  mmuu  zzyy  kkii
jjaazz  zzoo  wweejj  nnaa nnaajj  wwyyżż  sszzyymm  ppoo  zziioo  mmiiee..  SSttyycczz  nniioo  wwąą  ttrraa  ddyy  ccjjąą  jjeesstt  ttaakk  żżee  wwssppóóll  nnee  kkoo  llęę  --
ddoo  wwaa  nniiee  zz zzee  ssppoo  łłaa  mmii  WWyy  ddzziiaa  łłuu  EEdduu  kkaa  ccjjii  MMuu  zzyycczz  nneejj..  ZZaa  pprraa  sszzaamm  nnaa ttoo  ppiięękk  nnee
mmuu  zzyycczz  nnee  ssppoo  ttkkaa  nniiee,,  ppoodd  cczzaass  kkttóó  rree  ggoo  zzaa  bbrrzzmmiiąą  nnaajj  ppiięękk  nniieejj  sszzee  kkoo  llęę  ddyy  ppooll  sskkiiee
oorraazz  śśwwiiąą  tteecczz  nnee  kkoomm  ppoo  zzyy  ccjjee  zz rróóżż  nnyycchh  zzaa  kkąątt  kkóóww  śśwwiiaa  ttaa..  

WWsszzyysstt  kkiicchh  PPaańń  ssttwwaa  pprraa  ggnnęę  sseerr  ddeecczz  nniiee  zzaa  pprroo  ssiićć  ddoo uuddzziiaa  łłuu  ww iimm  pprree  zzaacchh  oorr  ggaa  --
nnii  zzoo  wwaa  nnyycchh  pprrzzeezz  nnaa  sszząą  UUcczzeell  nniięę..  WWrraazz  zz zzaa  pprroo  sszzee  nniieemm  pprroo  sszzęę  pprrzzyy  jjąąćć  żżyy  cczzee  nniiaa
wwsszzeell  kkiieejj  ppoo  mmyyśśll  nnoo  śśccii  ww NNoo  wwyymm  RRoo  kkuu..  

KKrryy  ssttiiaann  KKiieełłbb  
RReekk  ttoorr  AAkkaa  ddee  mmiiii  MMuu  zzyycczz  nneejj  

iimm..  KKaa  rroo  llaa  LLii  ppiińń  sskkiiee  ggoo  wwee  WWrroo  ccłłaa  wwiiuu

AKADEMIA MUZYCZNA 
im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
pl. Jana Pawła II nr 2

www.amuz.wroc.pl

STY CZEŃ 2013
W AKA DE MII MU ZYCZ NEJ

3 I godz. 19.00
Ora to rium Ma ria num UW

KON CERT KAR NA WA ŁO WY
Aka de mic ka Or kie stra Ka me ral na

Jan Ślęk – dy ry gent

Utwo ry kom po zy to rów 
wie deń skich

14 – 15 I godz. 10.00
Sa la Ka me ral na Aka de mii
Mu zycz nej

MI STRZOW SKI 
KURS KA ME RAL NY
prof. A.Pra buc ka -Fir lej 
– for te pian

prof. Krzysz tof Sper ski 
– wio lon cze la

16 I godz. 19.00
Sa la Te atral na Aka de mii 
Mu zycz nej

KAR NA WA ŁO WY 
KON CERT NAD ZWY CZAJ NY
An drzej Ja go dziń ski Trio

Alek san der Ma zur – dy ry gent

Big Band Aka de mii Mu zycz nej 

23 I godz. 18.00
Sa la Te atral na Aka de mii 
Mu zycz nej

KON CERT 
KO LĘ DO WO – KAR NA WA ŁO WY
Chór Fe ich ti num

Chór im. St. Kru kow skie go

Or kie stra Smycz ko wa 
Wy dzia łu Edu ka cji Mu zycz nej

227_AKADEMIA_MUZYCZNA  26-12-12  21:00  Strona 1
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PRL�JAM�Tribute to PEARL JAM
Zespół od dłu gie go cza su z nie słab ną -
cą po pu lar no ścią, wpro wa dza słu cha -
czy w świat mu zy ki jed ne go
z naj lep szych roc ko wych ze spo łów
na świe cie – Pe arl Jam. Wy stą pią:

w ro li Ed die go Ved de ra – rów nie po ry wa ją cy Adam Sy pu ła, w Jef fa Amen ta wcie -
li się bru mią cy na ba sie Woj tek Cha ry to no wicz na gi ta rze pro wa dzą cej Mi ke
McCre ady zo sta nie god nie za stą pio ny przez Mi cha ła Lud kie wi cza, mę ski czar
Sto ne'a Gros sard'a, na gi ta rze ryt micz nej roz ta czać bę dzie Ma ciek świę cic ki,
a na per ku sji za miast Mat ta Ca me ro na zo ba czy cie ży wio ło we go Mi cha ła La so tę.
30�stycz�nia,�godz. 20.00, Bez�sen�ność,�ul�ru�ska 51,�Pasaż�niepolda. Bilety:�10/20

OLEś�BRO�THERS
&�THEO�JöRGEN�SMANN

Theo Jörgen smann – nie miec ki klar -
ne ci sta, uzna wa ny za naj wy bit niej -
sze go in stru men ta li stę eu ro pej skie go
free jaz zu, za li cza ne go obok Eri ca Do -
lphy'ego i Jim my’ego Giuf fre do naj -
bar dziej zna czą cych klar ne ci stów
w hi sto rii jaz zu.
Bra cia Mar cin (kon tra bas) i Bar tło miej
(per ku sja) Oleś two rzą mu zy kę, któ rej
głów nym punk tem od nie sie nia jest
jazz. Są twór ca mi au tor skich pro jek tów
oraz to wa rzy szą wie lu sław nym jazz -
ma nom z ca łe go świa ta, two rząc ryt -
micz ny dre am te am. Od naj du ją wciąż
no we spo so by na prze ła ma nie ste reo -
ty pów, udo wad nia jąc, że kon tra bas
i per ku sja wy star cza, by stwo rzyć mu -
zy kę kom plet ną, peł ną ener gii i nie spo -
ty ka nych brzmień.

20�stycz�nia,�nie�dzie�la�–�godz. 19.00�
cK�agora,�ul.�Serbska�5a.�Bi�le�t 20�zł!

JA�MES�HAR�RIES�W POL�SCE!
Po mi mo, że w Pol sce do pie ro zdo by wa
po pu lar ność, war to wie dzieć, że Ja mes
to nie no wa po stać na sce nie mu zycz nej.
Ma na kon cie sześć al bu mów, dwie EP -
-ki, świet ne re cen zje w bran żo wej pra sie
i kon cer ty na ca łym świe cie (ostat nio od -
wie dził Izra el, Chi ny, Niem cy, Wiet nam,
Ho lan dię i Sło wa cję). Je go mu zy ka to
wy pad ko wa fol ku, alt co un try i blu esa.
Utwo ry Ja me sa go ści ły w czter na stu
mię dzy na ro do wych fil mach! Ar ty sta go -
ścił w Pol sce w stycz niu ub. roku.
Po pierw szej, bar dzo uda nej tra sie kon -
cer to wej, po ra na na stęp ną!
Ten chło pak ma zło ty głos
– „The Rol ling Sto ne”
Ja mes Har ries jest za dzi wia ją cy
– „Sun day Express”
To co ro bi ten Bry tyj czyk jest su ro we,
pier wot ne i wy kwint ne
– „Ob se rver Mu sic”

18�stycz�nia,�pią�tek�–�godz. 20.00
ca�fe�Bo�rów�ka,�ul.�Świd�nic�ka 38a

YASMIN�LEVY
Naj więk sza gwiaz da izra el skiej sce ny
world mu sic za wi ta po now nie do Wro -
cła wia in au gu ru jąc no wy se zon kon -
cer to wy Eth no Jazz Fe sti va lu.
Yasmin Le vy wy ko nu je mu zy kę se far -
dyj ską, in spi ro wa ną fla men co. śpie -
wa w la di no, za po mnia nym ję zy ku
hisz pań skich Ży dów. W swo im głę -
bo kim i przej mu ją cym sty lu śpie wa -
nia, Yasmin jed no cze śnie za cho wu je
i wskrze sza na no wo naj pięk niej sze
utwo ry dzie dzic twa ży dow sko -hisz -
pań skie go la di no, łą cząc je z an da lu -
zyj skim fla men co.

22�stycznia,�godz.19.00
Synagoga�Pod�Białym�Bocianem,�ul.
Włodkowica�7.�Bilety.�200/150100�zł!

fot. S. Przerwa

Wroc�Lo�ve�REG�GAE�dla WOśP�
calu�&�riddim�Band�+�goście�

Bobo�Dread,�Positive�Thursdays�in
Dub,�robbie/cool�op.�Sound�System

Na sce nie po ja wią się przed sta wi cie le
wro cław skiej sce ny so und sys te mo wej
oraz Ca lu wraz z ze spo łem. Wstęp
na kon cert bę dzie moż li wy dla wszyst -
kich, któ rzy na wet w naj mniej szym
stop niu za si lą pusz ki Wiel kiej Or kie stry
świą tecz nej Po mo cy. 

11�stycznia,�godz.�20.00
Klub�Muzyczny�Łykend,�Podwale�37/38�
Wstęp�–�wol�ny�da�tek�do pusz�ki�WoŚP! MI�KRO�MU�SIC

Usły szy my aku stycz ne wer sje ulu bio -
nych utwo rów, bę dą ko lę dy i... ze spół
na kil ka dłu gich mie się cy znik nie ze
sce ny ogła sza jąc prze rwę w kon cer to -
wa niu. Za pra sza Eth no Jazz Fe sti val.

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

ul.�Włodkowica�7.�Bilety:�50/40/30�zł!
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KA�BA�RET�CHY�BA
Wrocławski kabaret na gra dza ny na wszyst kich naj waż -
niej szych fe sti wa lach ka ba re to wych w Pol sce (w tym
zwy cięz ca PA KA 2010). Sta le współ pra cu ją cy z Ka ba re -
tem Mo ral ne go Nie po ko ju, cze go efek tem są wspól ne tra -
sy kon cer to we. Wie lo krot nie za pra sza ny do re ali za cji
te le wi zyj nych, w tym do Ka ba re to we go Klu bu Dwój ki,
Płoc kiej No cy Ka ba re to wej, Ka ba re to wej No cy Li sto pa do -
wej, czy fe sti wa lu Top Tren dy. www.ka ba ret chy ba.pl

6�stycz�nia,�nie�dzie�la�–�godz. 18.00.�Bi�le�ty 9 zł!
Wro�cław�ski�Klu�b�For�ma�ty,�ul.�Sam�bor�ska�3-5

PLE�ASE�THE�TRE�ES
GWIAZ DY CZE SKIEJ AL TER NA TY WY

Za ni mi dwie tra sy po USA, na gra li tam też trze cią pły tę
„A Fo rest Af fa ir” (pre mie ra je sień 2012), a nie daw no wy -
chwa la ła ich sa ma Pat ti Smith. Da li set ki nie za po mnia -
nych kon cer tów na te re nie Eu ro py. To wła śnie Ple ase The
Tre es re pre zen to wa li Cze chy na ame ry kań skim So uth By
So uth west Fe sti val 2010 i 2011, jed nym z naj więk szych
fe sti wa li świa ta! Li de rem gru py i wo ka li stą jest Vac lav Ha -
vel ka, za py ta ny: dla ko go gra cie, ja ki jest Wasz tar get?
Od po wie dział: „The tre es – we play to ple ase the tre es”.
Stąd wzię ła się na zwa ka pe li. Przy oka zji każ de go kon cer -
tu w Pol sce, ar ty ści bę dą sa dzić drze wo, w ra mach ak cji
Ple ase The Tre es Pro ject.
Pod czas pol skiej tra sy kon cer to wej ja ko su port za gra Ali
War ren, son gw ri ter z Wiel kiej Bry ta nii.
25�stycznia�–�ostrze�szów�–�Ka�wiar�nia�Basz�ta,�ul.�zam�ko�wa 6

29�stycznia��–�Wro�cław�–�Szaj�ba,�ul.�Św.�an�to�nie�go 2-4

Ple ase The Tre es – A Fo rest Af fa ir – 2012, okład ka

CYGANERIA
WTORKI Z VARIETE S W CIA

Akcja musicalu rozgrywa się w zadymionym kabarecie.
Przy stolikach siedzą i stoją rożnej maści postacie:
girlasy, szansonistki, kobiety lekkich obyczajow,
żonglerzy, akrobaci. Każdy z nich, poprzez język tańca i
piosenki, opowiada własna historię. Atmosfera żywcem
przeniesiona z Moulin Rouge z początków XX - go wieku.

15�stycznia,�godz.�19.30,�20.30.�Bilety:�18/21�zł!
centrum�inicjatyw�artystycznych,�ul.�Sienkiewicza�8a

SZAN�TY�MA�NI�DLA�WOśP
OR KIE STRA SA MAN TA folk -roc ko wy
ze spół z Wro cła wia. Daw ka ży wio ło wej,
peł nej eks pre sji mu zy ki, w po łą cze niu
z barw ny mi opo wie ścia mi o mo rzu.
ZA HO RY ZON TEM ze spół pio sen ki że glar skiej z Wro cła -
wia – „ko bie ce szan ty”, czy li świat mo rza wi dzia ny ocza -
mi ma tek, ko cha nek, pa nien por to wych i że gla rek.
POD MASZ TEM Ro bert Ko le buk – gi ta ra, śpiew, har mo -
nij ka; Ka ta rzy na Ko le buk – flet, śpiew; Woj ciech Kłod nic -
ki - gi ta ra, śpiew, Ma te usz So la rek – bas, Be ata
Greb -Mar kie wicz – skrzyp ce.
PO MY SŁY ZNA LE ZIO NE W TRA WIE Ze spół kon cer tu je
na fe sti wa lach stu denc kich w ca łej Pol sce, gra ją róż no ra -
kie ga tun ki mu zycz ne. 
Wystąpi także zespół F. A. N. T

13�stycz�nia,�godz. 17.00
Klub�Mu�zycz�ny�Ły�kend,�Podwale�37/38
Wstęp�–�wolny�datek�do�puszki�WoŚP!

CS�IM�PART�UL. MAZOWIECKA 17
Ka�Len�Da�riuM�STy�czeń�2013

7 i pn�17.00 Wer ni saż wy sta wy FOT -ON. Wstęp wol ny!
7 i pn�19.30 Jazz jam ses sion. Wstęp wol ny!

13 i�nd�11.00�i 16.00 BAśń O GRA Ją CYM IM BRY KU
– pre mie ra spek ta klu dla dzie ci
14 i�pn���9.30�i 11.30 BAśń O GRA Ją CYM IM BRY KU
15 i wt�19.30 Blu es jam ses sion. Wstęp wol ny!
17 i cz�19.00 W TWO Ją STRO Nę WO ŁAM
kon cert Be aty Le rach
21 i pn�19.00 MY śLI WIEC KA – kon cert Ar tu ra An dru sa
24 i�cz�19.00;�25 i�pt�19.00
LE NIN GRAD – spek takl mu zycz ny
31 i�cz�19.�00 PRZED PRE MIE Rą:
Aga ta Grześ kie wicz. Wstęp wol ny!
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O wy sta wie niu dra ma tu Cal de ro na „Ży cie jest snem”
my ślę od daw na. Mam pew ne hob by: sta ram się cza -
sa mi za pi sy wać sny. I wy da je mi się, że ży cie w snach

by wa nie kie dy bar dziej fa scy nu ją ce niż to na ja wie. To
po pierw sze. A po dru gie – ist nie ją teo rie na uko we, mó -
wią ce, że my, po zna jąc świat, usi łu jąc coś ob li czyć,
zmie rzyć, opi sać, do strzec, tak moc no wpły wa my
na przed miot opi su, że fał szu je my rze czy wi stość. I mię -
dzy in ny mi o tym jest dra mat Cal de ro na.
Wie le lat te mu re ży se ro wa łem dla te le wi zji spek takl we -
dług opo wie ści Ijo na Ti che go Le ma. W nim rów nież cho -
dzi ło o to, że świa ty, któ re wy my śla my, mo gą być bar dziej
fa scy nu ją ce od świa tów, któ re ist nie ją re ali stycz nie, że
w za sa dzie każ dy z nas mo że ubie gać się o po zy cję kre -
ato ra wła sne go świa ta. W przy pad ku Cal de ro na cho dzi
o spoj rze nie z dru giej stro ny: jak to jest – być ofia rą wy -
kre owa ne go świa ta i wy bić się na nie pod le głość, in nych
pod po rząd ko wać so bie. Ten splot wy da je mi się
– po pierw sze – nie roz wią zy wal ny, co w te atrze już sa mo
przez się jest in te re su ją ce, a po dru gie – fra pu ją cy dla
mnie oso bi ście. (...)

Lech Ra czak

REPERTUAR_styczeń 2013
Trans-aTlanTyk
wg Witolda Gombrowicza, reż. Jarosław Tumidajski 
3, 4, 5 stycznia – godz. 19.00; 6 stycznia – godz. 18.00
Scena na Strychu. Bilety: n – 32 zł, u – 24 zł

Chwila monodram poetycki
Elżbiety Golińskiej z wierszy Wisławy Szymborskiej
8, 9 stycznia – godz. 19.00.�Mała Scena. Bilety: n – 30 zł, u – 20 zł

karToTeka Tadeusza Różewicza, reż. Michał Zadara
10, 11, 12 stycznia – godz. 19.00; 13 stycznia – godz. 18.00
Scena na Strychu: Bilety: n – 32 zł, u – 24 zł

ŻyCie jesT snem Calderóna, reż. Lech Raczak
re�ali�za�to�rzy: sce no gra fia: Boh dan Cie ślak; ko stiu my: Be ata Wo dec -
ka; mu zy ka: Pa weł Pa luch; cho re ogra fia: Mać ko Pru sak; asy stent re -
ży se ra: Mi chał Szwed; in spi cjent: Mar ta Gier gie le wicz
W spek�ta�klu�wy�stą�pią: Alek san dra Dyt ko; An na Kie ca; Re na ta Ko ściel -
niak; Jo lan ta So larz; Ire na Ry bic ka; 7; Mi chał Du dziń ski; Ma ciej Ko -
wal czyk; Krzysz tof Ku liń ski; Da riusz Maj; Ta de usz Ra tusz niak; Mi chał
Szwed; Ma ciej To ma szew ski; Krzysz tof Zych
Premiera – 19 stycznia, godz. 19.15
20 stycznia – g. 18.15; 22, 23; 26 i 29 stycznia – g. 19.15
27 stycznia – g. 17.15 – po spektaklu spotkanie z twórcami
Duża Scena. Bilety: n – 32 zł, u – 24 zł
|wtw://strefy_kontaktu_karbido Table around Cage
Grupa Karbido w WTW
24, 25 stycznia – godz. 19.15
Scena na Strychu. Bilety: 30 zł

PoŻegnanie jesieni wg Witkacego, reż. Piotr Sieklucki
30, 31 stycznia – godz. 19.00
Scena na Strychu. Bilety: n – 32 zł, u – 24 zł

LecH�ra�czaK – re ży ser, dra ma turg, au tor sce na riu szy te -
atral nych, te atro log, współ za ło ży ciel Te atru Ósme go Dnia
(1964). W la tach 70. i 80. kie row nik art. i re ży ser wszyst kich
przed sta wień te go ze spo łu. W la tach 1995-98 dy rek tor art.
Te atru Pol skie go w Po zna niu, od 1993 do 2012 dy rek tor ar -
ty stycz ny Mię dzy na ro do we go Fe sti wa lu Te atral ne go Mal ta
w Po zna niu. Od 2003 jest wy kła dow cą w ASP w Po zna niu.

fo
t. 

To
m

as
z 

Żu
re
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Anna Kieca (Rosaura)Krzytsztof Zych (Segismundo)  

Lech Raczak                                Krzytsztof Zych 

Krzysztof Boczkowski (Clarin)         Krzytsztof Zych (Segismundo)

Życie�jest�snem?�Czy wszyst ko, co się zda rzy ło by ło snem,
ułu dą, prze wi dze niem? Co jest praw dą, a co fał szem? Któ -
ra z rze czy wi sto ści – rze czy wi stość snu, czy rze czy wi stość
re al na – są praw dzi we? W ja kim świe cie ży je czło wiek wtło -
czo ny w sztyw ne ra my spo łecz ne go i mo ral ne go po rząd -
ku? I czy ten spo łecz ny po rzą dek jest na praw dę mo ral ny?
Czy czło wiek ma szan se w wal ce z prze zna cze niem i lo sem?

We Wro cław skim Te atrze Współ cze snym trwa ją pró by spek ta klu
Ży cie jesT snem. Reżyseruje Le ch Ra cza k.
PRe mie Ra 19 sTycz nia 2013
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WAL�L�STRAS�SE 13
Ak cja sztu ki roz gry wa się we Wro cła wiu, w ka mie ni cy przy ul. Wal l stras se 13,
czy li dzi siej szej Włod ko wi ca 13. Wła śnie do niej po wra ca Bar ba ra, któ ra opu -
ści ła Pol skę w 1968 r. pod czas an ty se mic kiej na gon ki. Mia ła wte dy 10 lat. 
Dla cze go war to wra cać do prze szło ści? Czy jest to ta kie waż ne by opo wia dać
o Jüdi sche Kul tur bund w la tach trzy dzie stych i o Te atrze Ży dow skim w la -
tach pięć dzie sią tych? Dla cze go wspo mi nać lo sy Le on ti ne Dam bitsch oraz
mat ki Bar ba ry? Po co w ogó le przej mo wać się prze szło ścią? Czy nie po win -
ny śmy żyć te raź niej szo ścią pla nu jąc przy szłość? Oto nie któ re z py tań, któ re
pa da ją w tym przed sta wie niu.

27�stycz�nia 2013,�nie�dzie�la,�godz. 18.00.�cen�trum�Kul�tu�ry�i edu�ka�cji�Ży�dow�skiej
Sy�na�go�ga�Pod Bia�łym�Bo�cia�nem,�ul.�Włod�ko�wi�ca 7

PańSTWoWa�WyŻSza�SzKoŁa�TeaTraLna
iM.�LuDWiKa�SoLSKieGo�W�KraKoWie
FiLia�We�WrocŁaWiu

repertuar�-�STyczeń�2013
7�i 8�stycz�nia,�godz. 18.00
DWo�je�BieD�nycH�ru�Mu�nÓW�MÓ�WiĄ�cycH�Po�PoL�SKu
Do ro ta Ma słow ska, reż. Krzysz tof Dracz
Krót ki, pe łen hu mo ru i nie koń czą cych się ga gów dra mat. Dwo je prze sym pa tycz -
nych bo ha te rów pod wpły wem nie ja sne go im pul su uda je się w nie za mie rzo ną
fre ne tycz ną po dróż ży cia po Pol sce, peł ną śmiesz nych przy gód, któ re stop nio -
wo prze sta ją być śmiesz ne, a wręcz prze ciw nie, nie śmiesz ne, a wręcz strasz ne.

Dzień�Kie�run�Ku�re�Ży�Se�ria�Te�aTru�La�LeK
11�STycz�nia

W tym dniu zaprezentowane zostana spektakle wyróżniające się spośród
wielu egzaminów na kierunku Reżyseria, przybliżjące sylwetki poszczególnych
studentów opuszczających wkrótce mury Uczelni.

godz. 11.00 MI ŁOśĆ DO TRZECH PO MA RAń CZY
reż. Ka ta rzy na Don ner 
godz. 12.15 AL-ARAF reż. Agniesz ka Miel ca rek 
godz. 16.00 OBIE RAJ MNIE reż. Al ma Ra ja la 
godz. 17.00 DEL AMOR reż. Mar ty na Ma jew ska 
godz. 18.00 PA NEL DYS KU SYJ NY pod su mo wa nie Dnia
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Sło bo dzia nek otrzy mał Na gro dę Li te rac ką Ni ke 2010.
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DZI KIE ŁA Bę DZIE na mot. ba śni H. Ch. An der se na, reż. Je rzy Bie lu nas
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na�SPeK�Ta�KLe�WSTĘP�WoL�ny�Po�Wcze�Śniej�Szej�re�zer�Wa�cji�MiejSc!
tel. 71 358 34 23�e�-ma�il:�pwst@pwst.wroc.pl
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Te�atr�AR�KA ul. MEN NI CZA 3
re�Per�Tu�ar�STy�czeń 2013

11�stycznia,�godz.19.00 SEN NOCY LETNIEJ
12�stycznia,�godz�19.00 BAL U HAWKINGA
18�i�26�stycznia,�godz.19.00
MARZEC 68. PIEśń NAD PIEśNIAMI
19�stycznia,�godz.�19.00 UCISZ SERCE
31�stycznia,�19.00 OSKAR I PANI RÓŻA

WWW.PANTOMIMA.WROC.PL
Wrocławski Teatr Pantomimy im. HenrykaTomaszewskiego
al. Dębowa 16, tel. 71 337-21-04

MIKROKOSMOS
8 stycznia 2013 r. godz. 11.00
9 stycznia 2013 r. godz. 11.00 i 18.00
10 stycznia 2013 r. godz. 11.00
Teatr Polski – Scena Kameralna ul.Świdnicka 28
Bilety: 25 zł – normalny, 20 zł – ulgowy, 15 zł - zbiorowy

Sprzedaż i rezerwacja biletów:
Kasy Teatru Polskiego tel. 71-316 07 77 – 78
bilety@teatrpolski.wroc.pl

POŁAWIACZE PAPIERU
DOM BERNARDY ALBA
18, 19, 20 stycznia 2013 r. godz.19.00
Teatr Polski – Scena Kameralna, ul.Świdnicka 28
Bilety: 30 zł – normalne, 20 zł – ulgowe

GASTRONOMIA
1, 2, 3 lutego 2013 r. godz. 19.00
Teatr Polski – Scena Kameralna, ul.Świdnicka 28
I miejsca: 30 zł - normalne , 20 zł – ulgowe
II miejsca: 25 zł – normalne, 15 zł - ulgowe

fot. B.Sowa

fot. B.Sowa

fot. B.Sowa
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TE�ATR�MU�ZYCZ�NY CA�PI�TOL
www.te at r-ca pi tol.pl  STy�czeń 2013

EVER GRE EN
Bo gna Woź niak -Jo ost be rens i kwin tet smycz ko wy 
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Sa�la�Ba�le�to�wa,�ul.�Pił�sud�skie�go 71
(wej�ście�przez�Ma�łą�Sce�nę).�Bi�le�ty: 15 zł!

TRZY WE SO ŁE KRA SNO LUD KI – PRE MIE RA
Jan Brze chwa, reżyseria Kon rad Imie la
Mu�si�cal�dla�dzie�ci,�ro�dzi�ców�i dziad�ków
18-26�stycz�nia 2013�r
cS�im�part,�ul.�Ma�zo�wiec�ka 17.�Bi�le�ty: 13-22 zł!

AN�DRO�PAU�ZA 2
... czy li Mę SKA RZECZ być z ko bie tą!

26�stycz�nia,�godz. 18.00
ze�spół�Szkół�im.�na�ro�dów�zjed�no�czo�nej�eu�ro�py

ul.�Skal�ni�ków 6,�Po�LKo�Wi�ce





SZTUKA EUROPEJSKA XV-XX w.
Brueghel, Bronzino, Rosselli, Cranach, 
Zurbarán i Kandinsky - to tylko niektórzy 
z wybitnych atystów pokazywanych na 
tej wystawie. W sumie wystawiono po-
nad 200 obrazów powstałych od rene-
sansu po 1. połowę XX wieku oraz przy-
kłady rzeźby. W korytarzu, w sąsiedztwie 
sal wystawienniczych, prezentowane są 
zbiory rzemiosła artystycznego.

ODDZIAŁY MUZEUM NARODOWEGO we Wrocławiu

EKSPOZYCJE STAŁE
WYSTAWY CZASOWE

Dyrektor 
Mariusz Hermansdorfer
zaprasza

środa–piątek: 10.00–16.00
sobota, niedziela:  10.00–17.00

ostatni wtorek miesiąca: 10.00–16.00

pl. Powstańców Warszawy 5, Wrocław

www.mn.wroclaw.pl

S T Y C Z E Ń
2013 

Jedna z najcenniejszych kolekcji sztuki 
średniowiecznej w tej części Europy. Jej 
ozdobą są dwunastowieczny romański 
tympanon z opactwa benedyktyńskie-
go na Ołbinie, nagrobki śląskich książąt 
z dynastii Piastów i wykonana ze złoco-
nego srebra Herma relikwiarzowa świętej 
Doroty.

SZTUKA ŚLĄSKA XII–XVI w.

SZTUKA ŚLĄSKA XVI–XIX w.
Znakomite przykłady malarstwa, rzeźby 
i rzemiosła artystycznego z okresu od 
renesansu po klasycyzm. Na szczególną 
uwagę zasługują: obrazy wybitnego ma-
larza barokowego Michaela Willmanna 
zwanego „śląskim Rembrandtem” oraz 
praca światowej sławy manierysty Bar-
tholomaeusa Sprangera.

SZTUKA POLSKA XVII–XIX w.
Matejko, Malczewski, Boznańska, Cheł-
moński i Gierymski – to tylko niektórzy 
z polskich malarzy, których prace moż-
na oglądać na tej wystawie. Pokazy-
wane dzieła przyjechały do Wrocławia 
w 1946 r. ze Lwowa i Kijowa, a przed 
II wojną światową prezentowane były 
w tamtejszych muzeach i galeriach.

POLSKA SZTUKA WSPÓŁCZESNA
Oryginalne wnętrza dawnego stry-
chu Muzeum to miejsce prezentacji 
największej w kraju kolekcji polskiej 
sztuki współczesnej. Ekspozycję roz-
poczynają dzieła Makowskiego, Wit-
kacego, Stażewskiego a kończą pra-
ce Kozyry, Bałki i Althamera. Ozdobą 
nowej galerii jest unikalny w świecie 
zbiór dzieł Magdaleny Abakanowicz.

SZTUKA WSCHODU
Barwy i kształty. Ceramika chińska. 
Pierwsza wystawa w nowej galerii 
inspirowana jest bogatą kolorysty-
ką i rozmaitością form klasycznej 
ceramiki chińskiej. Pokazane zo-
stały obiekty powstałe od VII do 
pocz. XX w. m.in. wazy, misy, �gur-
ki, talerze, a także akwaria, stołki 
i pojemniki na laski.

MUZEUM ETNOGRAFICZNE

PANORAMA RACŁAWICKA

Wystawa pokazuje historię regionu, burzliwe, procesy społeczne i narodowościowe z perspektywy losów 
ludzkich. Podejmuje problem etnologii dolnośląskiej – konfrontację kultur tych terenów przed II wojną i 
po 1945 r. Z zestawu licznych zabytków i fotogra�i ilustrujących sztukę, rzemiosło, wyposażenie mieszkań, 
rolnictwo, transport i komunikację wyłania się obraz XIX-wiecznej wsi, pozostającej w bliskich związkach 
z miastem i otwartej na europejskie dziedzictwo kulturowe. Współczesne dzieje regionu dopowiadają 
projekcje �lmowe, dokumenty, fotogra�e oraz sprzęty przywiezione przez powojennych osadników.

DZIEŁO J. STYKI i W. KOSSAKA
z lat 1893-1894 upamiętniające 100. rocznicę insurekcji kościuszkowskiej, udostępnione we Wro-
cławiu w 1985 r. w specjalnie skonsrtruowanej do tych celów rotundzie. Wielkie malowidło w for-
mie hiperboloidy dzięki zastosowaniu szczególnych zabiegów malarskich (specjalna perspek-
tywa) i technicznych (oświetlenie, sztuczny teren) przenosi widza w inną rzeczywistość i czas.

DOLNOŚLĄZACY
PAMIĘĆ, KULTURA, TOŻSAMOŚĆ

wtorek–niedziela 10.00–16.00
ul.Traugutta 111/ 113, Wrocław
www.muzeumetnogra�czne.pl

wtorek– niedziela 9.00–16.00
ul. Purkyniego 11, Wrocław
www.panoramaraclawicka.pl

65 lat ZPAF 
– wystawa retrospektywna
14 stycznia - 17 lutego 2013
Wystawa zorganizowana z okazji 65-lecia Związku Polskich Arty-
stów Plastyków. Zaprezentowane zostaną fotogra�e wykonane 
od 1945 do lat 80-tych XX w. przez fotogra�ków Okręgu Dolno-
śląskiego ZPAF.

Najstarsze pieczęcie miejskie w zbiorach 
Muzeum Narodowego we Wrocławiu
25 stycznia - 5 maja 2013
Pokazanych zostanie kilkadziesiąt oryginalnych pieczęci miejskich, 
kilka tłoków oraz stare dokumenty.

ZDZISŁAW DADOS
Synaj – legenda i majestat
7 stycznia - 10 lutego 2013
Prezentacja 27 fotogra�i wyko-
nanych przez Zdzisława Dadosa 
na górze Synaj - miejscu świętym 
chrześcijaństwa, judaizmu i islamu. 
„Nocna wspinaczka na górę, podzi-
wianie wschodu słońca na szczycie 
i niezwykłego światła poranka, to 
niezapomniane doznania na całe 
życie” - mówi artysta.

MUZEUM ETNOGRAFICZNE

NAJPIĘKNIEJSZA SZOPKA BETLEJEMSKA
14 grudnia 2012 – 31 stycznia 2013

ŚWIAT
W ZWIERCIADLE MODY
23 listopada 2012
– 3 lutego 2013
Wystawa pokazuje bogactwo 
i rozmaitość XIX-wiecznych 
kostiumów balowych inspiro-
wanych ubiorami ludów egzo-
tycznych i strojami ludowymi. 
Organizatorzy sporo miejsca 
poświęcają zabawom kostiu-
mowym dawnych wrocławian.

KULTURA MEDYCZNA 
ISLAMU
23 listopada 2012
– 3 lutego 2013
Jaki wpływ na rozwój me-
dycyny mieli uczeni arabscy, 
kto pierwszy zastosował ma-
tematykę w celu odmierzania 
dawek leków i co się kryje pod 
terminem „czarny islam” - od-
powiedzi na te pytania można 
będzie znaleźć na tej wystawie.

PANORAMA RACŁAWICKA
NASZ PATRON TADEUSZ KOŚCIUSZKO
Fragment kolekcji Krzysztofa Lachowicza
do 30 kwietnia 2013

VIII Międzynarodowy konkurs 
ekslibrisów kościuszkowskich
do 30 kwietnia 2013
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W styczniowym miesięczniku Odra: · Rozmowy z Wiktorem Jerofiejewem, Edwardem
Czapiewskim, Jerrym Schatzbergiem · Gajdziński o polskich mitach i Kozielecki o kraju nie dla
wybitnych ludzi · Wiersze Tadeusza Różewicza · Rosja: Limonow, Bułgakow, Prigow,
Pomierancew, Czirgin · Wes Anderson · Citati o Cioranie · Wspomnienie o Andrzeju Chłopeckim

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

Dyrektor: Piotr Borkowski
www.okis.pl, okis@okis.pl

zaprasza pon.-pt., w godz.10.00-17.00
tel. 71 342 22 91

www.dcik.pl; cik@okis.pl

JOSZKO BRODA I DZIECI Z BRODĄ
NA DUNAJ. KOLĘDY ZE WSCHODU

Jeden z najoryginalniejszych projektóww dziedzinie kolędniczej, jaki powstał przez
ostatnią dekadę. Są w nim zawarte autentyczne wykonania kolęd zapisane od naj-
starszych mieszkańców regionu lubelskiego, wydobyte z Archiwum Etnolingwi-
stycznego UMCS, oraz nowe, folkowe aranżacje tych samych kolęd, w wykonaniu
młodzieży pod kierunkiem znanego artysty muzyka, Joszka Brody. Jest to więc
i dokument tradycyjnego śpiewu regionalnego, i zapis nowych wykonań, a w cało-
ści – próba ożywienia pewnej cząstki dziedzictwa kulturowego KresówWschodnich.
Młodzi wykonawcy powracają do tradycji swoich małych ojczyzn i wspólnie pró-
bują ocalić od zapomnienia rzadki w skali całej Polski, a niezwykle cenny repertu-
ar muzyczno-pieśniowy Kresów Wschodnich, z którymi tak bardzo związani są
Dolnoślązacy, a szczególnie starsze pokolenie Wrocławian.

12 stycznia 2013, godz. 19.30 – Kościół Garnizonowy p. w. Św. Elżbiety
Bilety: (w DCiK, Rynek-Ratusz 24) 25 zł psp, 30 zł w dniu koncertu
Dzieci do 10 roku życia w towarzystwie rodziców wstęp wolny!

WYSTAWA POKONKURSOWA
MŁODZI, WYKSZTAŁCENI,

BEZROBOTNI
W RAMACH PIERWSZEJ EDYCJI
DOLNOŚLĄSKIEGO KALENDARZA

SPOŁECZNOŚCIOWEGO
NA 2013 ROK

Temat konkursu został zaproponowa-
ny przez Wicemarszałka Wojewódz-
twa Dolnośląskiego – Radosława
Mołonia i jest wspólnym przedsię-
wzięciem Ośrodka Kultury i Sztuki we
Wrocławiu oraz Samorządu Woje-
wództwa Dolnośląskiego.
Temat wydaje się być szczególnie ak-
tualny w stolicy Dolnego Śląska, gdzie
rocznie uczelnie wyższe opuszcza bli-
sko 20 tys. nowych absolwentów.
Za pomocą fotografii, stanowiących
tło 12-stronicowego kalendarza, chce-
my zwrócić uwagę opinii społecznej
na trudną sytuację młodych ludzi, któ-
rzy ukończyli studia wyższe, ich pro-
blemy związane ze znalezieniem pracy
oraz zagubienie towarzyszące po ukoń-
czeniu szkoły i brak pomysłu na siebie.
Laureatami konkursu zostali:
I miejsce – RADOSŁAW BURY,
miejscowość: Koniaków.
II miejsce – ELŻBIETA MATYASIK,
miejscowość: Wrocław.
III miejsce – BARBARA SOLIŃSKA,
miejscowość: Wrocław.
Na wystawie oprócz nagrodzonych i wy-
różnionych zdjęć, zobaczymy jeszcze 38
najciekawszych prac zgłoszonych do
konkursu (razem 50 fotografii).

Do 25 stycznia 2013
pn-so w godz. 10.00-18.00.

Bilety 1/2 zł, w pn wstęp wolny!
DCF Domek Romański, pl. bpa Nankiera 8
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zaKŁaD�naroDoWy�im.�oSSoLińSKicH�zaPraSza

oD�Kry�Wa�nie�ŚWia�Ta�BLiŻ�Sze�Go�i DaL�Sze�Go – re�la�cje�i pa�mięt�ni�ki�po�dróż�ni�cze�z Dzia�łu�rę�ko�pi�sów.�
Wykład�dr�agnieszki�Knychalskiej-jaskulskiej�w�oparciu�o�zbiory. Po dróż to fa scy nu ją ce za ję cie da ją ce moż li wość po -
zna nia in nych miejsc, lu dzi, spo so bów ży cia, kraj o bra zów i kli ma tu. Po dró żo wa no za wsze i w róż nych ce lach: by ły więc po -
dró że dy plo ma tycz ne, edu ka cyj ne, han dlo we czy też ze zwy kłej „cie ka wo ści świa ta”, od by wa no pe re gry na cje do miejsc kul tu
i sły ną cych cu da mi. Po dró żą by ła też wy pra wa na jar mark, sej mik, wy jaz dy do krew nych i są sia dów, roz rzu co nych po kra ju
ma jąt ków. Te daw ne po dró że po zo sta wi ły po so bie ślad – pa mięt ni ki i re la cje po dróż ni cze pi sa ne za rów no dla utrwa le nia prze -
żyć i wra żeń, ale rów nież dla in for ma cji o wa run kach po dró ży i miej scach god nych po le ce nia krew nym i zna jo mym.
8�stycz�nia�(wto�rek),�godz. 15.30.�zbiór�ka�w ho�lu�znio,�ul.�Szew�ska 37,�wej�ście�od za�uł�ka�osso�liń�skich.�Wstęp�wol�ny!

Fe�rie�W oSSo�Li�neuM�–�STy�czeń 2013
za�pra�sza�my�dzie�ci�w wie�ku 7–12�lat�do od�kry�wa�nia�bo�gac�twa�osso�liń�skich�zbio�rów.�re�zer�wa�cja�te�l. 71 335 64 83.

PiĘK�na KSiĄŻ�Ka�cie�Szy�oKo – zwie�dza�nie�wy�sta�wy�i warsz�ta�ty�pla�stycz�ne.
Ko ra le w sre brze, zło te ozdo by, mar mur ki, skó ra zwie rzę ca i płót no – wszyst ko to
zo ba czy cie na nie zwy kłej wy sta wie do ty czą cej pra cy in tro li ga to ra. A kto to ta ki, ten
in tro li ga tor – też się do wie cie. I jesz cze uj rzy cie sta re ma szy ny, któ re ro bi ły cu da
z książ ka mi. A mo że na wet uda nam się któ rąś z nich uru cho mić? Sa mi też za ba -
wi cie się w in tro li ga to rów i zro bi cie pięk ne okład ki dla ksią żek. Za ję cia od bę dą się
na wy sta wie „Głoś z du mą i chlu bą żeś in tro li ga to rem”. Pro wa dze nie: Te re sa So kół. 
29�stycz�nia 2013�(wto�rek),�godz. 11.00
zbiór�ka�w ho�lu�znio,�ul.�Szew�ska 37,�wej�ście�od za�uł�ka�osso�liń�skich.�Wstęp�2�zł!

rzuT�KoST�KĄ�Przez�PoL�SKie�Dzie�je
roz�gryw�ki�w „Pia�sta”,�grę�plan�szo�wą�sprzed 100�lat!�
Kost ka, pion ki, kar to no we mo ne ty i plan sza do gry sprzed stu lat mo gą za pew nić
mnó stwo emo cji pod czas kon tak tu z dzie ja mi Pol ski. Roz gryw ki zo sta ną po prze dzo -
ne pre zen ta cją naj waż niej szych i naj cie kaw szych pól plan szy, a każ de z nich od po -
wia da ja kie muś wy da rze niu z hi sto rii. Pro wa dze nie: Al do na Mi kuc ka.
31�stycz�nia 2013�(czwar�tek),�godz. 11.00
zbiór�ka�w ho�lu�znio,�ul.�Szew�ska 37,�wej�ście�od za�uł�ka�osso�liń�skich.�Wstęp wolny!

Szycie ksiazek. fot. A. Solnica

�    www.oss.wroc.pl � � � � � � � � � � � � ��

GŁoŚ�z Du�MĄ�i cHLu�BĄ,�ŻeŚ�in�Tro�Li�Ga�To�reM…
100�lat�in�tro�li�ga�tor�ni�w osso�li�neum
Wy�sta�wa�czyn�na do 28 lu�te�go 2013�r.�(pn�-pt,�godz. 10.00-18.00)
Sa�le�Pod Ko�pu�łą,�ul.�Szew�ska 37�–�wej�ście�od za�uł�ka�osso�liń�skich.�Bi�le�ty: 5/2 zł
oso�by,�któ�re�po�sia�da�ją�kar�tę�bi�blio�tecz�ną�osso�li�neum�–�wstęp�wol�ny!

WóD�KA�ZE�ZŁO�TĄ�RYB�KĄ
SPO TKA NIE BE ATY BOLS Z RO BER TEM RY BIC KIM

Be ata Bols – ar tyst ka in ter me dial na, wy kła dow ca w ASP.
Ro bert Ry bic ki – po eta, per for mer.
Spo tka nie dwoj ga twór ców i pró ba „roz mo wy”, w któ rej środ -
ki for mal ne, za rów no sło wo – wiersz – po ję cie -ob raz wy obra -
żo ny, jak i – pod miot -przed miot /in sta la cja/ – ob raz wi dzia ny,
się ga ją do ar che ty pów i sym bo li kul tu ro wych, od no szą do róż -
nic i wią żą z kon te sta cją rze czy wi sto ści.
Kon dy cja czło wie ka bez pie nię dzy, bez pra cy – ro bot ni ka, ar ty -
sty, au tsaj de ra, to kan wa, na któ rej za sa dza się swo isty dia log.
Wspól ne, in ter dy scy pli nar ne dzia ła nie, ukie run ko wa ne jest
na sfor mu ło wa nie i ujaw nie nie prze strze ni w spo sób wol ny
od pod mio to wej in dy wi du al no ści w sfe rze ocze ki wań au to rów. 
Pod miot wy cho dzi po za prze strzeń.

15�stycz�nia�2013,�wto�rek�–�godz. 18.00
Ga�le�ria�en�tro�pia,�ul.�rzeź�ni�cza 4

Wód ka ze zło tą ryb ką
fot. B. Bols
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SKLEP�GA�LE�RIA�DI�ZAJN
Przy go to wa na przez ze spół ga le rii wy -
sta wa te stu je for mu łę do mu to wa ro we -
go i pre zen tu je wy bra ne pol skie
re ali za cje di zaj ner skie z ostat nich lat.
Wśród au to rów m. in: Di�zajn: HA KO -
BO, WZO RO WO, Bar tosz Mu cha,
Oskar Zię ta, Ka ri na Ma ru  siń ska, Szy -
mon Han czar, VZÓR Dzie�ci: Pan Pe -
pe, Pa pie ro we mia sto, Trzy my szy,
Hoc ki Kloc ki, Ka szu be be, Tiu Tiu, Me -
mo Bo ok, Bam ba ki, ZU ZU Toys, My
Kit ty Mo�Da: Mal do ror, Hy akinth, Syl -
wia Ro cha la, Mi chał Szulc, Mar cin
Pod sia dło, Ania Ku czyń ska, UEG, Ne -
nuk ko, Ma rios czar�ny�ne�Se�Ser:�Be -
ata Wil czek, Łu kasz Wierz bow ski,
Ra dek Smę dzik

Wystawa�czynna�do 12�stycz�nia 2013
(pn-pt.�11-18,� so 11-15)

Ga�le�ria�De�sign,�ul.�Świd�nic�ka 2-4

JE�RZY�WER�SZ�LE�R
RY SU NEK

Uro dzo ny – 1935 ro ku w Pod bu żu.
Stu dia w pra cow ni Prof. Ru dol fa
Krzyw ca na Wy dzia le Ce ra mi ki Ar ty -
stycz nej w Pań stwo wej Wyż szej Szko -
le Sztuk Pla stycz nych we Wro cła wiu.
W 1962 r. uzy skał dy plom ma gi stra
sztu ki z wy róż nie niem. 
W twór czo ści upra wia tech ni ki ry sun -
ku ar ty stycz ne go. W pra cy za wo do wej
zaj mu je się gra fi ką re kla mo wą oraz
pro jek to wa niem re klam neo no wych.
Wernisaż�i�spotkanie�z�autorem�wystawy�

18�stycznia,�godz.18.00�(do�25.ii)
Galeria�Tkacka�na�jatkach

ul.�Stare�jatki�19/23

BE�ATA�RO�JEK
NA CZYM TO STA Nę LI śMY...?
ma lar stwo/ry su nek/ani ma cje

Wy sta wa naj now szych prac Be aty Ro -
jek wpro wa dza wi dza do wnę trza gło -
wy del fi na – in te li gent ne go i em pa tycz-
ne go stwo rze nia pły wa ją ce go w mo -
rzu, któ re go dno się ga naj star szych
mi tów ludz ko ści. Aran ża cja ma cha rak -
ter wy spiar ski, ob ra zu je nie cią głość
my śle nia, płyn ność emo cji i po dróż ni -
czą na tu rę pro ce su twór cze go, któ ry
jed no cze śnie jest po szu ki wa niem sen -
su wła snej eg zy sten cji. Za pew ne wi -
dzom ma ją cym gło wy peł ne wła snych
spraw i ko tłu ją cych się my śli nie ła two
jest wcho dzić w ob ra zy wy sta wia ne
w ga le riach sztu ki. Be ata Ro jek uwa ża,
że znacz nie ła twiej jest wcho dzić w ob -
ra zy w pra cow ni, gdzie moż na z ni mi
ob co wać wśród zwy kłych rze czy po -
zor nie nie po sia da ją cych związ ku z ich
po wsta niem. Te nie trwa łe kon fi gu ra cje
przed mio tów są wid mo wy mi wy spa mi,
po mię dzy któ ry mi spo ro jest wol nej
prze strze ni na in ter pre ta cje ja kie mo gą
po ja wić się w wy obraź ni. 
Wej ście wi dzów do wnę trza gło wy my -
ślą cej ob ra za mi stwa rza od mien ną re -
la cję i moż li wość, że wi dzo wie bę dą się
my śleć w ob ra zach, w któ re we szli…
że bę dą się ob ra zo wać w my ślach,
w środ ku któ rych sta nę li…
Be ata Ro jek, ab sol went ka wro cław skiej
ASP, zaj mu je się ma lar stwem, ry sun -
kiem i ani ma cją, two rzy tak że mu ra le.
Sty pen dyst ka MKiDN w 2012 r.

Wernisaż 25�stycznia,�godz. 18.00
(do15.ii)

KA�RO�LI�NA fRE�INO
CHAN SONS DE GE STE

Wystawa�trwa�do 11�stycznia�br.
entropia,�ul.�rzeźnicza�4

Zachód

MAN�fRED�BA�TOR
ŁAD NE PRA CE RęCZ NE

Mu zeum Miej skie Wro cła wia oraz ku ra -
tor ka An na Ka nia za pra sza ją na ko lej na
od sło nę pre zen ta cji mło dej wro cław -
skiej sztu ki z cy klu Pa tio mło dych.
Man fred Ba tor uro dzo ny w 1986 ro -
ku we Wro cła wiu. W la tach 2006-
2011 od był stu dia na Wy dzia le
Gra fi ki i Sztu ki Me diów w ASP we
Wro cła wiu, gdzie uzy skał dy plom
w Pra cow ni Ry sun ku Za wo do we go
u Pro fe so ra Eu ge niu sza Ge ta Stan -
kie wi cza oraz w Pra cow ni Gra fi ki
Warsz ta to wej Pro fe so ra Paw ła Frąc -
kie wi cza. Brał udział w licz nych wy -
sta wach zbio ro wych.
In spi ra cją dla re ali za cji, kon ty nu owa -
ne go do dzi siaj, cy klu „Sto twa rzy
Cha ro na” sta ła się my keń ska ma ska
po śmiert na, nie kie dy utoż sa mia na
z ma ską Aga mem no na. W od róż nie -
niu od tra dy cyj nych ma sek, któ re
mia ły utrwa lić wi ze ru nek zmar łe go,
uka za ne w se rii twa rze nie od da ją in -
dy wi du al nych cech osób, ale wy łącz -
nie szcząt ko wy wy raz twa rzy, któ ry
wska zu je na okre ślo ny na strój
i przede wszyst kim na dy stans wo bec
rze czy wi sto ści. W cy klu „Sen nik”
głów ną ce chą ob ra zów są wy ima gi -
no wa ne hi sto rie nie ma ją ce wie le
wspól ne go z rze czy wi stym świa tem,
jed nak da ją ce moż li wość re ali za cji
prac przy uży ciu eks pre syj nych środ -
ków wy ra zu pla stycz ne go. 

Wernisaż�17�stycznia,�godz. 17.00
Sta�ry�ra�tusz�–�ry�nek.�(do 17.�ii)

z cyklu: Emocje
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OLAf�BRZE�SKI
TYL KO DLA MO ICH OCZU

KU�BA�SU�CHAR
KA MIEń OR GA NICZ NY

Wystawa�trwa�do 13�styczniabr.
awan�gar�da,�ul.�Wi�ta�Stwo�sza 32

AN�DRZEJ�PA�LU�CHIE�WICZ
70/50 FO TO GRA FIA

Wy sta wa prac fo to gra ficz nych z oka -
zji 70. uro dzin i 50-le cia pra cy twór czej.
Ży cio rys ar ty stycz ny An drze ja Pa lu -
chie wi cza po dzie lo ny jest mię dzy
dwie pa sje: fo to gra fię i te atr oraz dwa
kra je: Pol skę i Szwe cję.
Uro dził się w Skar ży sku Ka mien nej,
ale dzie ciń stwo oraz mło dość spę dził
we Wro cła wiu. W wie ku 19 lat wstą -
pił do stu denc kie go te atru GEST,
w któ rym grał przez ko lej ne 4 la ta.
Prze ło mem w je go dro dze ar ty stycz -
nej był rok 1966, kie dy po sta no wił
zgło sić się na eli mi na cje do Te atru
La bo ra to rium pro wa dzo ne go przez
Je rze go Gro tow skie go. Pa lu chie wicz
zo sta je wy bra ny i przez ko lej nych 11
lat jest ak to rem te atru Gro tow skie go.
W tym okre sie uczest ni czy w licz nych
to ur nee Te atru La bo ra to rium po Pol -
sce i świe cie. Gra jąc w spek ta klach,
jed no cze śnie przez ca ły czas fo to gra -
fu je Gro tow skie go i je go ze spół.
W ten spo sób po wsta je uni ka to wa
ko lek cja zdjęć do ku men tu ją ca pra cę
te atru Gro tow skie go z lat 60. i 70.
W 1977 r. artysta opusz cza Pol skę
i prze no si się do Szwe cji, w któ rej
miesz ka do dziś. Jest au to rem fo to re -
por ta ży pra so wych, okła dek do ksią -
żek i zdjęć kam pa nii re kla mo wych.
Na wy sta wie bę dzie moż na obej rzeć
pra ce pre zen tu ją ce pe łen prze krój
twór czo ści fo to gra ficz nej Pa lu chie wi -
cza z ostat nich 50 lat.

12�stycz�nia�(so�bo�ta)�godz. 18.00
Ga�le�ria cK�za�mek,�pl.�Świę�to�jań�ski 1
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ZABELA�CHAMCZYK�
WOJNA DWUNASTOMIESIęCZNA 

1. WALKA O NIESKOńCZONE
MOŻLIWOśCI POMYŁKI

Ten pro jekt to za pla no wa ny cykl 12
wy staw w róż nych ga le riach w 12
mie się cy, pod czas któ rych Ar tyst ka
pre zen to wać bę dzie dwa pro jek ty
ma lar skie: ŻY WE POR TRE TY oraz
UNI CE STWIE NIE, oba ze sta wio ne ze
so bą są pró bą po ka za nia zmian
w twór czo ści ar tyst ki, ry tu al nym nie -
mal że za mknię ciem sta re go eta pu
i pre zen ta cją no wych ar ty stycz nych
po szu ki wań. Waż ną czę ścią pro jek tu
WOJ NA jest blog pro wa dzo ny przez
ar tyst kę http://woj na iza be li cham -
czyk.blog spot.com, w któ rym opi su -
je ona na bie żą co przy go to wa nia
i re ali za cje ca łe go przed się wzię cia.
iza�be�la�cham�czyk – ar tyst ka mło de -
go po ko le nia. Zaj mu je się ma lar -
stwem, ma lar stwem pro ce su al nym,
two rzy in sta la cje, in te re su ją ją dzia -
ła nia z za kre su per for man ce. Ab sol -
went ka ASP we Wro cła wiu, kie ru nek
ma lar stwo – dy plom uzy ska ny z wy -
róż nie niem w 2009r.

4-18�stycznia,�Galeria�arttrakt,
ul.�ofiar�oświęcimskich�1

PIOTR�NO�WAK�SKA MIE LI NY
Fo to gra fia Pio tra No wa ka, to fo to gra fia
eks pe ry men tal na nie tyl ko w sta ran nie
wy se lek cjo no wa nej tre ści, ale tak że
w for mie i za sto so wa nej tech ni ce.
Od wie lu lat eks pe ry men tu je z tzw. tech -
ni ka mi mie sza ny mi, łą cząc fo to gra fię
tra dy cyj ną z no wo cze sny mi me dia mi
cy fro wy mi, uzy sku jąc hy bry do we ob ra -
zy wzmoc nio ne ory gi nal nym opra co wa -
niem tech nicz nym. Obec nie pre zen tu je
cykl prac wy ko na nych w tech ni ce stre -
fo we go ska nin gu ne ga ty wów czar no -
-bia łych, po zwa la ją ce go na uzy ski wa nie
efek tu re lie fo wej pła sko rzeź by, po łą czo -
ne go z roz dzia łem i ogra ni cze niem to -
nów ska li sza rej, przy po mi na ją cy
ska mie li ny, ska mie li ny fo to gra ficz ne.
Wer�ni�saż 10�stycz�nia 2013,�godz. 18.00

Ga�le�ria�za Sza�fą,�ul.�św.�Mar�ci�na 4

MI�REK�AN�TO�NIE�WICZ
ZŁO TA KRA INA

Wy�sta�wa�czyn�na�do 10�lu�te�go 2013�r.
Do�mar�–�Ga�le�ria�ca�fe,�ul.�Bra�ni�bor�ska

HE�IN�RICH�LAU�TER�BACH
AR CHI TEKT WRO CŁAW SKIE GO

MO DER NI ZMU
Wy sta wa pre zen tu je do ro bek jed ne -
go z naj waż niej szych twór ców wro -
cław skiej ar chi tek tu ry okre su mię dzy
wo jen ne go, ucznia Han sa Po el zi ga
i jed ne go z głów nych po my sło daw -
ców i or ga ni za to rów wy sta wy We rk -
bun du Wu WA z 1929 ro ku.
Na wy sta wie po raz pierw szy po ka za -
na została ko lek cja ry sun ków ar chi -
tek to nicz nych i fo to gra fii z lat 20.
i 30. XX w. z pry wat ne go ar chi wum
He in ri cha Lau ter ba cha.

Wy�sta�wa�czyn�na�do��17�marca�br.
Mu�zeum�ar�chi�tek�tu�ry,�ul.�Ber�nar�dyń�ska 5
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WOJ�CIECH�GóR�KA�Ma lar stwo 
MO ŻE MO RZE I PO MO RZE

Ar ty sta uro dził się w 1945r. w Je le niej Gó rze. Stu dio wał
w PWSSP we Wro cła wiu, uzy sku jąc w 1975r. dy plom z pro jek -
to wa nia gra ficz ne go. Uczest nik wie lu wy staw in dy wi du al nych
i zbio ro wych w kra ju i za gra ni cą, lau re at licz nych na gród w dzie -
dzi nie sztuk pla stycz nych. Je go pra ce znaj du ją się w ko lek cjach
za rów no pry wat nych jak i pań stwo wych. W po cząt ko wym okre -
sie twór czo ści za fa scy no wa ny gra fi ką, z cza sem skie ro wał swe
ar ty stycz ne za in te re so wa nia ku pro jek to wa niu wnętrz, ilu stra cji
książ ko wej, ma lar stwu akry lo we mu, olej ne mu oraz trud nej sztu -
ce akwa re li. Licz ne po dró że sta ły się oka zją do pro wa dze nia ma -
lar skie go dzien ni ka pi sa ne go akwa re lą, w któ rym – w ostat nich
la tach – do mi nu ją mo ty wy ro dzi me z oko lic Be ski du Wy spo we -
go i Be ski du Ni skie go. Czło nek ZPAP we Wro cła wiu.

Wer�ni�saż 12�stycz�nia�(so�bo�ta), godz. 18.00�(do 23.ii)
pon-pt�w godz.�10-18.00, so�.�12.00-18.00.�Wstęp�wol�ny!

Klub�Mu�zy�ki�i Li�te�ra�tu�ry,�pl.�T.�Kościuszki�9

LI�śCIA�KI�–�fLO�RO�TY�PIE�DWIE OD SŁO NY
Wy sta wa pre zen tu je dwa od mien ne, kon tra stu ją ce ze so bą sty -
le przed sta wia nia świa ta w ob ra zach z za su szo nych ro ślin.
AN NA WIE SŁA WA MO RZUCH i ELŻ BIE TA WO DA ŁA swo ją
twor czość pla stycz ną wy wo dzą od „li ścia kow” wro cław skie -
go ar ty sty Cze sła wa Ro dzie wi cza, jed nak że każ da z nich pre -
zen tu je za ska ku ją co in ny, cha rak te ry stycz ny dla sie bie
i roz po zna wal ny spo sob wy po wie dzi. Obie au tor ki ory gi na ły
li ścia kow prze twa rza ją na ro dzaj ar ty stycz nej gra fi ki cy fro -
wej, kto rą okre śla ją mia nem flo ro ty pii.

Wystawa�od�7�stycz�nia�do 28�lu�te�go�br.
Klub 4�re�gio�nal�nej�Ba�zy�Lo�gi�stycz�nej�ul.�Pret�fi�cza 24
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Anette Drzewko

RY�SZARD�PEL�CZAR�ZBLIŻENIA
Na le ży do wier nych przy ja ciół Sa lo ni ku Trzech Muz. Wy -
dał do tąd 5 to mi ków wier szy: „Mo ty le z mo ich snów”
(2002), „Cze ka jąc na deszcz” (2004), „Ogro dy za po mnie -
nia” (2005), „Od wra cam anio ła” (2006) oraz „Na Pro stej”
(2007). Je go wier sze uka za ły się m.in. w lo kal nej pra sie
(np. kwar tal nik „Na sze Po po wi ce”, któ ry współ two rzy),
w ra dio, a tak że we wszyst kich ka len da rzach po etyc kich
i an to lo giach warsz ta to wych Sa lo ni ku Trzech Muz. Pi sze
rów nież tek sty pio se nek, współ pra cu jąc mu zycz nie z Elą
Ko ło dziej czyk, cze go efek tem jest au tor ska pły ta. Od 2008
ro ku jest człon kiem Związ ku Li te ra tów Pol skich. Wte dy
to rów nież na po waż niej za in te re so wał się fo to gra fią, cze -
go efek tem by ła wy sta wa pt. Pa trząc obiek tyw nie. Obec -
na wy sta wa jest wy ni kiem eks pe ry men tów au to ra
z ma kro fo to gra fią. W pro gra mie: wier sze Ry szar da Pel -
cza ra w wy ko na niu autora oraz mi ni re ci tal pio se nek
do jego tek stów w wy ko na niu ELI KO ŁO DZIEJ CZYK.

Wer�nia�saż 7�stycz�nia,�godz. 18.00
(do 30.�i)�w pn,�śr,�pt�w g. 16-20.00
Sa�lo�nik�Trzech�Muz,�ul.�za�wal�na 7

NA�BYT�KI�MU�ZEUM�MIE�DZI 1992-2012
Wy sta wa de dy ko wa na Do na to rom, jest pre zen ta cją zbio rów,
któ re Muzeum po zy ska ło w cią gu ostat nich 20 lat dro gą za -
ku pów lub da rów. Re pre zen to wa ne są na niej przed mio ty
ar che olo gicz ne, wy ro by rze mio sła ar ty stycz ne go z mie dzi
i jej sto pów, gra fi ki, ob ra zy, rzeź by i in ne przed mio ty.

Wystwa�czynna do�30�mar�ca 2013,�wt-so: 11.00-17.00
Mu�zeum�Mie�dzi,�ul.�Par�ty�zan�tów 3,�Le�Gni�ca
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IGOR�WóJ�CIK�ZWIER CIA DŁA ILU ZJI Fo to gra fie
Wernisaż�28�grud�nia 2012,�pią�tek�–�godz. 17.00

Ga�le�ria�DDciK�–�oKiS,�ry�nek�-ra�tusz 24

NIE�WI�DZIAL�NY�śWIAT
Wo�je�WÓDz�Ka�Wy�STa�Wa�Po�Kon�Kur�So�Wa

Czło wiek ży je w ze spo le niu z przy ro dą. Oto czo ny róż ny mi
for ma mi ży cia mo że ob ser wo wać ich roz wój i ist nie nie.
Oprócz te go co mo że my za ob ser wo wać „go łym okiem” ist -
nie je obok nas rów nież prze strzeń któ rej nie wi dzi my, a któ -
ra jest jed nak waż ną czę ścią na sze go ży cia – nie wi dzial ny
świat – do strze gal ny je dy nie pod mi kro sko pem.
Ce lem kon kur su by ło stwo rze nie abs trak cyj nych przed sta wień
za ska ku ją cych for mą i ko lo rem ale rów nież za baw nych, cie ka -
wych stwo rów za miesz ku ją cych ukry ty świat, któ ry mógł po -
wstać je dy nie w na szej wy obraź ni. Fan ta zja uczest ni ków
wy sta wy sta ła się ta kim szkłem po więk sza ją cym i za po mo cą
kre dek, farb, ołów ków wy do by ła ta jem ni czy ob szar z głę bin
wy obraź ni umiesz cza jąc go w świe cie wi dzial nym.

Opieknowie Ga le rii
Wernisaż�15�stycznia�2013�r., godz. 12.00�(do�15.ii)

Ga�le�ria�MDK�Śród�mie�ście,�ul.�Du�bo�is 5

Marta�Kozłowska,�lat�8 Mateusz�Herowski,�lat�9

MA�JA�MU�CIEK�I MAŁ�GO�RZA�TA�MA�CIA�SZEK
I TAK NA SE RIO... Ma lar stwo/Obiekt

Ar tyst ki, w kon tra sto wy spo sób, za pre zen tu ją świat rze czy wi -
sto ści dzie cię cej, któ ry nie mal że od sa me go po cząt ku spa czo -
ny jest przez  wpływ czło wie ka do ro słe go – świa do mie, lub też
nie – sto sun ko wo szyb ko od bie ra ją ce go dziec ku je go czy stość
i nie ska żo ne my śle nie o rze czy wi sto ści, któ ra go ota cza.
M. Ma cia szek za pre zen tu je pra ce o kon tra sto wej wy mo wie, bę -
dą od no si ły się do świa ta dzie cię ce go, bę dąc po czę ści za baw -
ka mi, a po czę ści przed mio ta mi wy ję ty mi z kosz ma rów, a
M. Mu ciek uka że nam świat wspa nia ły, któ ry skła da się z sa -
mych, ma łych cu dów.  Ku ra tor: Ka ma Wró bel.

Wer�ni�saż 4�stycz�nia 2013�r.,�godz. 18.00�(do 20.)�w g. 9-18
Ga�le�ria�cK�aGo�ra.�Wstęp�wol�ny!

IZA�BE�LA�URBA�NIAK�MO NA RA GA LA Fo to gra fie
Czar no -bia ły re por taż zre ali zo wa ny w 2010 ro ku, pod czas
wi zy ty au tor ki w szko le dla dzie ci głu chych i nie wi do mych
na Sri Lan ce w miej sco wo ści Mo na ra ga la, re gion Kum -
buk ka na. Szko ła, gdzie uczy się ok. 200 pod opiecz nych
z róż nym stop niem ka lec twa, peł ni rów nież funk cję sie ro -
ciń ca dla dzie ci, któ rych ro dzi ców nie stać na ich wy cho -
wy wa nie i le cze nie. Pla ców ka zo sta ła ufun do wa na przez
MJF – Fo un da tion – or ga ni za cję za ło żo ną przez wła ści -
cie li mar ki Dil mah, któ rzy po sta no wi li 20% swo ich do -
cho dów prze zna czać na ce le cha ry ta tyw ne, po ma ga jąc
naj bar dziej po trze bu ją cym. Trzy, po cho dzą ce z te go cy klu,
zdję cia zo sta ły na gro dzo ne Zło tym Me da lem FIAP VIII Mię -
dzy na ro do we go Bien na le Fo to gra fii Ar ty stycz nej „Dziec -
ko 2012”, or ga ni zo wa ne go przez Wo je wódz ką Bi blio te kę
Pu blicz ną i Cen trum Ani ma cji Kul tu ry w Po zna niu.
iza�be�la�urba�niak – fo to graf. Uro dzo na w 1973 r., miesz ka
i pra cu je w Ło dzi. Jest ma gi strem psy cho lo gii za rzą dza nia.
Ukoń czy ła rów nież War szaw ską Szko łę Fil mo wą, z wy róż -
nie niem. Obec nie jest v -ce pre ze sem ZPAF’u (Związ ku Pol -
skich Ar ty stów Fo to gra fi ków) okrę gu łódz kie go. Spe cja li zu je
się za rów no w fo to gra fii ar ty stycz nej jak i do ku men tal nej.
Jej czę ste wy jaz dy owo cu ją rów nież fo to gra fią po dróż ni czą.
Wernisażowi towarzyszyć będzie slidshow.
Wernisaż�22�stycznia,�godz.�19.00.�(do�24.ii).�Wstęp�Wolny!

oDa�Firlej,�ul.�Grabiszyńska�56

Poduszkowiec



22 str.  »� CO JEST GRANE » styczeń 2013 www.cojestgrane.pl 

CZŁO�WIEK�SPO�TY�KA�PSA
Wystawa�trwa�do 31�stycznia 2013

Mu�zeum�ar�che�olo�gicz�ne,�ar�se�nał�Miej�ski,�ul.�cie�szyń�skie�go 9

JE�RE�MIAS�JO�SEPH�KNECH�TEL 1679-1750
LE GNIC KI MA LARZ DO BY BA RO KU

Wy�sta�wa�trwa�do 30�mar�ca 2013
aka�de�mia�ry�cer�ska,�ul.�choj�now�ska 2,�Le�Gni�ca

BRU�NO�TSCHöTSCHEL�(1874–1941),�
WRO CŁAW SKI WIT STWOSZ XX WIE KU

Wy�sta�wa�trwa�do 17�lutego�br.
Pa�łac�Kró�lew�ski,�ul.�Ka�zi�mie�rza�Wlk.

NAJ�PIęK�NIEJ�SZA�SZOP�KA�BE�TLE�JEM�SKA 2012
DZIE CIę CE RE ALI ZA CJE RZEź BIAR SKIE

MDK śród mie ście pre zen tu je wy ko na ne przez dzie ci i mło -
dzież szop ki be tle jem skie, któ re sta no wią in te gral ną część
ko lek cji Ga le rii. Te rzeź biar skie dzie ła są efek tem XX Wo je -
wódz kie go Kon kur su Naj pięk niej sza Szop ka Be tle jem -
ska 2012 i na le żą do naj cie kaw szych re ali za cji pla stycz nych
wy ko na nych w róż nych tech ni kach i ma te ria łach: ce ra mi ka,
drew no, pa pier ma che, tek tu ra, pla ste li na, a na wet mech, li -
ście, ka mie nie, szkło, gu zi ki czy ma ka ron. Mło dzi au to rzy są
ucznia mi szkół pod sta wo wych, gim na zjal nych oraz uczest -
ni ka mi za jęć pro wa dzo nych w do mach kul tu ry.

Wystawa�trwa�do 31�stycznia�br.
Mu�zeum�et�no�gra�ficz�ne,�ul.�Trau�gut�ta 111/113

WO�KóŁ�BO�żE�GO�NA�RO�DZE�NIA
Wy�sta�wa�trwa�do 15�stycz�nia 2013

Mu�zeum�Pocz�ty�i Te�le�ko�mu�ni�ka�cji,�ul.�Kra�siń�skie�go 1

GDZIE�JEST�PER�MA�fO?
Ga le ria PER MA FO po wsta ła po słyn nym sym po zjum Wro -
cław’70, uwa ża nym za za ło ży ciel ską ma ni fe sta cję kon cep -
tu ali zmu. Wy sta wa jest pró bą opo wie dze nia za ło ży ciel skie go
mi tu mło de go, otwar te go mia sta po przez po sta ci dwoj ga ar -
ty stów Na ta lii LL i An drze ja La cho wi cza.

Wy�sta�wa�trwa�do 4�lu�te�go�br.
Mu�zeum�Współ�cze�sne�Wro�cław,�pl.�Strze�gom�ski 2a

SE�CE�SJA
ZE ZBIO RÓW MU ZEUM MIE DZI W LE GNI CY

Ju gend stil, Art No uevau, Li ber ty Sty le, Se ce sja – to tyl ko
nie kto re okre śle nia dla te go sa me go sty lu ar ty stycz ne go,
któ ry po wstał pod ko niec XIXw. i prze żył swoj naj więk -
szy roz kwit na prze ło mie dwu wie ków – XIX i XX. W Pol -
sce uży wa my naj czę ściej okre śle nia Se ce sja.
Mu zeum Mie dzi w Le gni cy po sia da w swo ich zbio rach
po nad 200 wy ro bów se ce syj nych, z których gro zo sta ło
wy ko na nych w mie dzi, mo sią dzu i brą zie, a tak że za byt ki
ze sre bra, szkła (w mon ta żu z me ta lem), se ce syj ne me ble,
lu stra, ra my, wy ro by z cy ny. Wy sta wa pre zen tu je przede
wszyst kim nie wiel ki frag ment ko lek cji rzeź by ka me ral nej
z pra ca mi Em ma nu ela Vil la ni sa, Pau la Phi lip pe, Bru no Za -
cha i in nych rzeź bia rzy oraz na czy nia wy ko na ne z mie dzi.
Jed ną z naj lep szych wy twór ni dzia ła ją cych w tym cza sie
by ła Wurt tem ber gi sche Me tal l wa ren fa brik z Ge islin gen
(WMF) za ło żo na w 1853r. Z niej po cho dzą wa zy, wia der -
ka do szam pa na, dzba ny, świecz ni ki, pla kie ty – nie tyl ko
mie dzia ne, tak że mo sięż ne i cy no we. Eks po nnowane są
tak że wy ro by z wy twor ni Edu ar da Hu ec ka z Lu den sche id
w West fa lii, no rym ber skiej fa bry ki Ge bru der Bing AG
i naj lep szej wy twor ni cy ny z Boc kum ko ło Kre feld – J. P.
Kay ser Sohn za ło żo nej w 1844r. Wy na le zie nie w tej fa -
bry ce no we go sto pu cy ny, za trud nia nie naj lep szych pro -
jek tan tow spra wi ło, że wy twa rza ne tu obiek ty by ły
sprze da wa ne w wie lu mia stach Eu ro py i cie szy ły się
ogrom ną po pu lar no ścią.

Wy�sta�wa�trwa�do 9�lu�te�go�br.�Bilet:�3.50/6.50�zł!
Mu�zeum�Mie�dzi,�ul.�Par�ty�zan�tów 3,�Le�Gni�ca

BU�ON�GIOR�NO�SI�GNO�RA�MA�SCHE�RA
WY STA WA ZDJęĆ EMI LII KA CZA NOW SKIEJ

„Bu on gior no si gno ra Ma sche ra” to ty tuł wy sta wy, ale też
zwrot, któ rym miesz kań cy We ne cji wi ta li się nie gdyś pod -
czas kar na wa łu. Na fo to gra fiach Emi lia Ka cza now ska
(ma lar ka, wie lo let nia fo to re por ter ka Ku rie ra Lu bel skie go)
uwiecz ni ła 10 dni sza lo nej, bez tro skiej za ba wy, pod czas
któ rej prze sta ją obo wią zy wać wszel kie kon we nan se. Do -
pó ki dzwon nie oznaj mi po cząt ku Wiel kie go Po stu
wszyst ko jest do zwo lo ne. Ko lo ro wy tłum wy peł nia we -
nec kie uli ce, ze wsząd sły chać mu zy kę i wie lo ję zycz ny
gwar. By uczest ni czyć w za ba wie wca le nie po trze ba dro -
gie go ko stiu mu, wy star czy ma ska ku pio na na ulicz nym
stra ga nie i już moż na się wcie lić w swo ją wy ma rzo na ro -
lę. Pod czas pra cy nad tą wy sta wą Emi lia Ka cza now ska
po łą czy ła wraż li wość ma lar ki z czuj nym okiem fo to re por -
ter ki. Au tor ka uka za ła nie tyl ko głów ny nurt kar na wa ło -
wej za ba wy, czy li ko lo ro we stro je i pięk nie zdo bio ne
ma ski, któ re two rzą bar dzo pla stycz ne ka dry, ale zaj rza ła
tak że za in try gu ją ce ku li sy we nec kie go kar na wa łu.

Wystawa�trwa�od 7�stycz�nia�do 10�lu�te�go�br.�Wstęp�wolny!
Ga�le�ria�ry�nek 26,�ry�nek 26,�Po�LKo�Wi�ce
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MU�ZEUM�PA�PIER�NIC�TWA�DLA�WOśP

21. edy cji WOśP przy świe ca ha sło prze wod nie – dla ra to -
wa nia ży cia dzie ci i god nej opie ki me dycz nej se nio rów.
Od kil ku lat dusz nic kie Mu zeum czer pie na rzecz WOśP pa -
pie ro we ser dusz ka, rów nież 13 stycz nia 2013 ro ku. Przy by -
li w tym dniu go ście bę dą mie li nie po wta rzal ną oka zję
do sa mo dziel ne go wy ko na nia kar tek pa pie ru w kształ cie
ser du szek bez do dat ko wych opłat. Je dy ne co na le ży zro bić
to za si lić wcze śniej „or kie stro wą skar bon kę”. Ser dusz ka
sta ją się wła sno ścią wy ko naw ców! W ze szłym ro ku Mu -
zeum ze bra ło 742,99 zł oraz 100 ko ron cze skich! 

13�stycz�nia
Mu�zeum�Pa�pier�nic�twa�–�DuSz�ni�Ki�zDrÓj,�ul.�Kłodz�ka 42

65�LAT�DSA�fi�TA

Fo�To�Gra�Fia�ar�Ty�STycz�na 1947–2012
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 z sie dzi bą we Wro cła wiu przy ul. Paw -
ła Włod ko wi ca 31 za pra sza ser decz nie, na uro czy sty wer ni saż
wy sta wy fo to gra ficz nej któ ry od bę dzie się w Galerii w Domu
Kultury Polskiej w Wilnie na LI TWIE.
Na wy sta wie w Wil nie, skąd wy wo dzi się wie lu fo to gra fi ków,
któ rzy przy by wa jąc na Zie mie Od zy ska ne, by li w dniu 21 ma -
ja 1947 ro ku je go współ za ło ży cie la mi, wy eks po no wa nych zo -
sta nie 150 prac fo to gra ficz nych człon ków Sto wa rzy sze nia.
Po ka za ne zo sta ną pra ce po wsta łe na prze strze ni sześć dzie się -
ciu pię ciu lat dzia łal no ści ar ty stycz nej DSA Fi TA.

Wer�ni�saż 1�lu�te�go, godz. 17.00
Ga�le�ria�Do�mu�Kul�tu�ry�Pol�skiej�–�WiL�no�–�Li�TWa

Galeria�w�Domu�Kultury�Polskiej�w�Wilnie
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DWU�GŁOS�O żY�CIU
WIE CZÓR Z PO EZJą
Ma�rze�ny�Du�DeK

i an�Drze�ja�iWa�no�Wi�cza
MA RZE NA: wro cła wian ka, zo dia kal ny
ko zio ro żec, po lo nist ka i psy cho log.
Swo je ży cie za wo do we zwią za ła
z oświa tą, pra cu je ja ko na uczy ciel
w szko łach róż ne go ty pu z dzieć mi
i mło dzie żą, przy go to wu jąc uczniów
do kon kur sów re cy ta tor skich i pro wa -
dząc kla so we ze spo ły te atral ne. De biu -
to wa ła w wie ku 21 lat na ła mach
Ga ze ty Pol skiej. Zwią za na z Głu cho ła -
ską Gru pą Po etyc ką. Pre zen to wa ła
swo je wier sze na spo tka niach Związ ku
Li te ra tów Pol skich we Wro cła wiu,
w Głu cho ła zach, a tak że w Ny sie pod -
czas Dni Ny sy i pre zen ta cji grup po -
etyc kich Opolsz czy zny. Współ au tor ka
wy da nej przez Kon fra ter nię Po etów
w Kra ko wie książ ki Sło wo nie umie -
ra. XXVII Za dusz ki Po etów (li sto -
pad 2012) oraz An to lo gii III Drze wo jest
jed no a li ści ty sią ce wy da nej przez por -
tal li te rac ki E -Li te ra ci (li sto pad 2012). 
ANDRZEJ: pochodzi z Mazur, me cha -
nik ma szyn bu dow la nych, od trzech lat
pre ze s Sto wa rzy sze nia Klu bu Abs ty -
nen ta Azyl w Głu cho ła zach. Na le ży
do Głu cho ła skiej Gru py Po etyc kiej oraz
do Re jo no we go Sto wa rzy sze nia To wa -
rzy stwa Kul tu ral ne go Zie mi Opol skiej.
De biu to wał na stro nach mie sięcz ni ka
Zyg zak. W grud niu 2009 wy dał swój
pierw szy to mik po etyc ki Krę te ścież ki.
Pu bli ku je wier sze na in ter ne to wych
por ta lach li te rac kich, gdzie po znał Ma -
rze nę Du dek. Obec nie w ży ciu pry wat -
nym sta no wią pa rę, a ich przy jaźń
za owo co wa ła za rę czy na mi.
Oboje są uczest ni kami Sa lo ni ko wych
Warsz ta tów Li te rac kich.

21�stycznia,�godz.�18.00
Sa�lo�nik�Trzech�Muz,�ul�za�wal�na 7-9

IZA�BEL�LA�DE�GEN
W RYT MIE ZIE MI

PRE ZEN TA CJA TO MI KU WIER SZY
Wro cła wian ka, współ cze sna ko bie ta
re ne san su: ma lar ka, pi sar ka i dzien ni -
kar ka. Ab sol went ka AWF we Wro cła -
wiu. Od lat 80. miesz ka za gra ni cą,
obec nie w Niem czech. Iza bel la De gen
wie le po dro żo wa ła, przez kil ka lat
miesz ka ła w Hisz pa nii na Te ne ry fie.
Za de biu to wa ła w 1991r. w wy da niu
zbio ro wym pt. Cu dzo ziem ski mąż,
Wy daw nic twa Po lo nia. Na stęp nie
wy da ła ksiąz kę pt. Wy grać sie bie
w 1995r. W ro ku 2008 uka zał się cykl
opo wia dań pt. Opo wia da nia nie z tej
wy spy, kto re zo sta ły prze tłu ma czo ne
na ję zyk nie miec ki. Wy roż nia na by ła
wie lo krot nie w kon kur sie li te rac kim
LI MES w Sie dl cach. Swo je utwo ry
pu bli ko wa ła w an to lo giach li te rac kich
w Pol sce i w Niem czech. Mi nia tu ry
po etyc kie Iza be lii De gen by ły wie lo -
krot nie wy świe tla ne, w pro jek cie
eMul ti po etry „wier sze na mu rach”
w Kra ko wie. Zrze szo na jest w Pol -
skim Sto wa rzy sze niu Au to rów,
Dzien ni ka rzy i Tłu ma czy w Eu ro pie
– APAJ TE z sie dzi bą w Pa ry żu, w Nie -
miec kim Związ ku Dzien ni ka rzy DVPJ
oraz w Sto wa rzy sze niu Twor czym Ar -
ty stycz no -Li te rac kim w Kra ko wie.
Książ ka uka za ła się na kła dem wro cław -
skie go wy daw nic twa Akwe dukt.
29�stycz�nia,�godz. 18.00.�Wstęp�wol�ny!

KMiL,�pl.�T.�Ko�ściusz�ki 9

HER�BER�TIA�DA
„…we mnie jest pło mień któ ry my śli
i wiatr na po żar i na ża gle...”
Na spo tka nie z po ezją za pra sza Ko ło
Li te ra tów Pol skich im. Zbi gnie wa
Her ber ta w Lu bli nie – Oddział we
Wro cła wiu. Mo de ra to rzy:
An na Pa cio rek, Wie sła wa Ku cię ba.
Wier sze wła sne i Pa tro na pre zen to -
wać bę dą człon ko wie Ko ła Li te ra tów
Pol skich im. Zbigniewa Her ber ta.
W czę ści mu zycz nej wy stą pi
Zbi gniew Cie siel ski.

31�stycz�nia�(czwar�tek), godz. 17.00
KMiL,�pl.�T.�Ko�ściusz�ki 9

DZIE SIęĆ UTWO RÓW NA FOR TE PIAN
TE KLI Bą DA RZEW SKIEJ 

WY�KO�NU�JE�OL�GA�RU�SI�NA
TE KLA Bą DA RZEW SKA -BA RA NOW SKA
(1829-1861), pol ska pia nist ka i kom po zy tor ka
sa lo no wych utwo rów na for te pian. Uło ży ła
ok. 35 mi nia tur, a sła wę zy ska ła utwo rem Mo dli -
twa dzie wi cy. 20 lat te mu z ini cja ty wy Mię dzy -
na ro do wej Unii Astro no micz nej, jej na zwi skiem
zo stał na zwa ny kra ter na We nus. Ży cie Bą da -
rzew skiej do dziś jest ta jem ni cą. Zmar ła bar dzo
mło do, jej cia ło spo czy wa w ro dzin nym gro bow -
cu Ba ra now skich na Po wąz kach. Stoi na nim
po są żek wspar tej o ko lum nę mło dej dziew czy ny,
któ ra trzy ma w rę ce ru lon nut za ty tu ło wa nych
La prie re d’une vier ge (Mo dli twa dzie wi cy).
OL GA RU SI NA –� ro syj ska pia nist ka, obec nie
miesz ka ją ca w Pol sce. W wie ku 6 lat roz po czę -
ła na ukę gry na for te pia nie, jed no cze śnie zaj mo -
wa ła się ba le tem oraz kom po no wa niem mu zy ki.
Ja ko 13-lat ka zdo by ła I na gro dę w Ogól no ro syj -
skim Kon kur sie Mło dych Pia ni stów; da ła wte dy
swój pierw szy kon cert z to wa rzy sze niem or kie -
stry sym fo nicz nej. W 1974 ro ku ukoń czy ła z wy -
róż nie niem Li ceum Mu zycz ne przy Kon ser wa-
to rium Mo skiew skim w kla sie prof. Bo ry sa
Bech tie re wa, a w ro ku 1979 – rów nież z wy róż -
nie niem – Kon ser wa to rium Mo skiew skie w kla -
sie prof. dr hab. Ja ko wa Mil ste ina. W ro ku 1982,
po ukoń cze niu z wy róż nie niem stu diów dok to -
ranc kich w Kon ser wa to rium Mo skiew skim
w kla sie prof. Sier gie ja Do reń skie go, roz po czę -
ła pra cę dy dak tycz ną w Kon ser wa to rium Ural -
skim w Je ka te ryn bur gu, zo sta ła tak że so list ką
i ka me ra list ką Fil har mo nii Je ka te ryn bur skiej.
Re per tu ar ar tyst ki, za rów no so li stycz ny, jak i ka -
me ral ny, obej mu je wie le ar cy dzieł świa to wej li -
te ra tu ry mu zycz nej, od ba ro ku po współ cze s-
ność, w tym 22 z naj słyn niej szych kon cer tów
for te pia no wych, któ re wy ko ny wa ła pod kie run -
kiem wie lu wy bit nych dy ry gen tów. 
Pia nist ka zre ali zo wa ła po nad 200 na grań dla ra -
dia i te le wi zji; na gra ła dzie sięć płyt CD z utwo -
ra mi: Pio tra Czaj kow skie go, Fe ren ca Lisz ta,
Fry de ry ka Cho pi na, Sier gie ja Rach ma ni no wa,
Lu dwi ga van Beetho ve na, Wol fgan ga Ama de -
usza Mo zar ta, Fran za Schu ber ta, Alek san dra
Skria bi na, Ro ber ta Schu man na, Mau ri ce’a Ra -
ve la i Clau de’a De bus sy’ego.

SA�LO�NI�KO�WE
WARSZ�TA�TY�LI�TE�RAC�KIE

14�i�28�stycznia,�godz.�18.00
Sa�lo�nik�Trzech�Muz,�ul�za�wal�na 7-9
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FFEE  RRIIEE
WW RRYY TT  MMIIEE  HHIIPP  --HHOO  PPUU
Za pra sza my wszyst kie chęt ne dzie cia -
ki w wie ku od 7 do 12 lat na zi mo we
ffee  rriiee  --ttee  aattee  rriiee (bo te atral ne!) w Bi blio -
te ce, w tym ro ku tro chę nie ty po we,
ale za to cał kiem OD LO TO WE!
Bę dą mia ły for mę warsz ta tów, pod -
czas któ rych po wsta nie hip -ho po wy
„mu si cal”! Po pro wa dzą warsz ta ty
hip -ho po wi, ma się ro zu mieć, fa -
chow cy, m.in. ra per, di dżej, tan ce rze
bre ak -dan ce. Ale naj pierw trze ba się
na TE ATE RIE za pi sać – osta tecz ny
ter min: 18 stycz nia! A fe rie po trwa -
ją od 28 stycz nia do 10 lu te go 2013r.

KKIIEE  RRUU  NNEEKK  –– EEUU  RROO  PPAA !!  
BBII  BBLLIIOO  TTEECCZZ  NNYY  OOBBYY  WWAA  TTEELL  SSKKII  GGPPSS
Tym ra zem Bi blio te ka za dzia ła jak pro fe sjo nal ny na wi ga tor! Za pra sza my na cykl
spo tkań, pod czas któ rych na uczy my Pań stwa, jak ko rzy stać z te go, że Pol ska jest
czę ścią Unii Eu ro pej skiej. Od bę dzie się 20 spo tkań uło żo nych w 3 blo ki te ma -
tycz ne: Oby wa tel w Unii, Oby wa tel świa ta, Oby wa tel z pa sją.
In for ma cje - tel. 71 3352253. Ter mi ny i te ma ty pierw szych spo tkań K

3 stycz nia, godz. 17.30
DKK dla Ro dzi ców
JAK WY CHO WY WAĆ DZIEC KO
Bi blio te ka 7 Kon ty nen tów, par ter
9 stycz nia, godz. 16.00
DKK dla Se nio rów
ROZ MO WA O AN NIE GER MAN
Bi blio te ka Nie miec ka, I pię tro
9 stycz nia, godz. 16.30
Spo tka nie z pe da go gi ką za ba wy
LO GO PE DYCZ NE PLĄ SY Z KLAN ZĄ
Bi blio te ka 7 Kon ty nen tów, par ter
12 stycz nia, godz. 11.00
Ar chi tek tu ra dla gim na zja li stów
TAR GUJ MY SIĘ! 
RZECZ O MIEJ SCACH HAN DLU
Bi blio te ka 7 Kon ty nen tów, par ter
16 stycz nia, godz. 16.00
Dys ku syj ny Klub Au dio bo oka
W CU KIER NI POD AMO REM
Od dział Książ ki Mó wio nej, par ter
16 stycz nia, godz. 16.00
KKie ru nek – Eu ro pa!
WY KŁAD O EU RO PEJ SKIM
RO KU OBY WA TE LI
Czy tel nia, II pię tro
18 stycz nia, godz. 17.00
SPO TKA NIE Z J. RÓ ŻAŃ SKIM
Pro mo cja książ ki „Most w Ci vi da le”
Sa la kon fe ren cyj na, III pię tro
18 stycz nia, godz. 17.00
Sta re i No we Spo tka nia Baj ko we
W ŚRE DNIO WIECZ NYM ZAM KU
Bi blio te ka 7 Kon ty nen tów, par ter
19 stycz nia, godz. 11.00
Z cy klu „Spo ko -Po ko”
BAJ KO WE KI NO I TE ATR
Bi blio te ka 7 Kon ty nen tów, par ter 
23 stycz nia, godz. 16.00
KCykl „Oby wa tel z pa sją“
SPO TKA NIE Z PO ET KĄ
Czy tel nia, II pię tro
24 stycz nia, godz. 17.00
Bi blio tecz na Aka de mia Ma lu cha
USZY DO SŁU CHA NIA, 
NO SEK DO WĄ CHA NIA
Bi blio te ka 7 Kon ty nen tów, par ter

Ga le ria pod Pla fo nem
To ma lar stwo wy róż nia ją ży wio ło wość
i ener gia, spon ta nicz ność emo cji i gra
sko ja rzeń. Ar tyst ka po słu gu je się moc -
ny mi pla ma mi ko lo ru i gwał tow ną,
nie spo koj ną kre ską. Jej ob ra zy cha ra -
kte ry zu je śmia łość i la pi dar ność ar ty -
stycz nej wy po wie dzi i gro te sko wy ton.
Wy sta wa pre zen tu je ob ra zy, któ re po -
wsta ły pod czas re ali za cji pro jek tu ma -

lar skie go zwią za ne go z oso ba mi nie wi -
do my mi. Chcę po ka zać pięk no lu dzi –
mó wi An na Mie rze jew ska – nie peł no-
spraw ność mo że być wi zu al nie atrak cyj -
na. Pięk no do strze głam w cha rak te ry -
stycz nych dla osób nie wi dzą cych ge stach.
Wła śnie w od chy le niu gło wy, ru chach
rąk przy cho dze niu, in nym roz sta wia niu
stóp, wi dze niu do ty kiem. 
Wer ni saż 11 stycznia, godz. 17.30.

XXYYAANN  KKAAMMIIEE  RRZZEE  JJEEWW  SSKKAA WWYY  BBRRAA  ŁŁAAMM  CCIIEE  BBIIEE
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TE�ATRU�LAL�KI�I AK�TO�RA�W WAŁ�BRZY�CHU
ul. M. BUCZ KA 16 (te atr la lek.wal brzych.pl)

RE PER TU AR STY CZEń 2013
6�stycz�nia,�godz. 12.30 KO ZIO ŁEK MA TO ŁEK
13�stycz�nia,�godz. 12.30 CA LI NECZ KA
15�stycz�nia,�godz. 17.00 WÓŁ I OSIOŁ

(Zie lo no gór ski Ośro dek Kul tu ry)
18�stycz�nia,�godz. 17.00 CA LI NECZ KA
(Zie lo no gór ski Ośro dek Kul tu ry)
20�stycz�nia,�godz. 12.30
BAJ KA O ROZ CZA RO WA NYM RU MA KU RO MU AL DZIE
20�stycz�nia,�godz. 12.00 CZER WO NY KAP TU REK
26�stycz�nia,�godz. 10.00-14.00 Warsz ta ty z Ka ba re tem
NIC NIE SZKO DZI Za pi sy: tel. 74 666 73 40
26�stycz�nia,�godz. 18.00 Wie czór Ko me dii z Ka ba re tem
NIC NIE SZKO DZI oraz po kaz gru py warsz ta to wej

27�stycz�nia,�godz. 12.30 KRÓ LEW NA śNIEŻ KA

CZE�KA�MY�NA�ZGŁO�SZE�NIA�DO�14.�feTy!!!
Ogól no pol ski Fe sti wal ewen tu al nych Ta len tów Ak tor skich
Fe TA skie ro wa ny jest do mło dych pa sjo na tów sztu ki ak tor -
skiej (15-20 lat), któ rzy pre zen tu ją – opar te na do wol nych,
tak że au tor skich tek stach – mo no dra my. Fe TA to rów nież
spo tka nie z mi strza mi ga tun ku, dys ku sje oraz pro fe sjo nal -
ne warsz ta ty te atral ne. zgło�sze�nia�na pły�cie DVD�do 25
mar�ca 2013. Spo śród na de sła nych mo no dra mów ok. 30
zo sta nie za kwa li fi ko wa nych do pre zen ta cji sce nicz nej.

in�for�ma�cja:�Be�ata�Go�nia, 71�325 14 83�w. 122,�cka�go�ra.pl

TE�ATR�MU�ZYCZ�NY�CA�PI�TOL
www.te at r-ca pi tol.pl

Trzy�We�So�Łe�Kra�Sno�LuD�Ki –�Pre�Mie�ra
Jan Brze chwa, reż. Kon rad Imie la
Mu�si�cal�dla�dzie�ci,�ro�dzi�ców�i dziad�ków!
Mu zy ka: Mi kro mu sic – Na ta lia Gro siak, Da wid Kor ba czyń ski
Sce no gra fia i ko stiu my: An na Cha daj.Cho re ogra fia: Ja cek
Gę bu ra. Wi zu ali za cje: Ja kub Lech. W ro lach ty tu ło wych:
Ad rian Ką ca, To masz Lesz czyń ski i Ma ciej Ma cie jew ski

Kra sno lu dek, gdy jest mło dy, 
Wca le nie ma jesz cze bro dy, 
Żad nych waż nych spraw nie mie wa, 
Tyl ko ba wi się i śpie wa…

Ze spół Te atru Mu zycz ne go Ca pi tol przy go to wu je ro dzin -
ny mu si cal na pod sta wie wier szo wa nej opo wie ści Ja -
na Brze chwy. Jej bo ha te ro wie – trzy we so łe kra sno lud ki
– wy ru szą na pod bój świa ta z nie zwy kłym, jak na tak ma -
leń kie stwo rze nia, har tem du cha. Po le cą na Księ życ, bę -
dą nur ko wać, wy naj mo wać wiatr i wy pa sać bie dron ki,
urzą dzą tur niej ry cer ski i kon cert roc ko wy…
18�stycznia�pią�tek –�godz.�10.30
19�stycznia�so�bo�ta –�godz.�16.00�Pre�Mie�ra
20�stycznia�nie�dzie�la�–�godz.�16.00
22�stycznia�wto�rek –�godz.�9.30�i 11.30
23�stycznia�śro�da –�godz.�9.30�i 11.30
24�stycznia�czwar�tek –�godz.�9.30�i 11.30
25�stycznia�pią�tek –�godz.�10.30
26�stycznia�so�bo�ta –�godz.�16.00

cS�im�part,�ul.�Ma�zo�wiec�ka 17.�Bi�le�ty: 13-22 zł�

UNI�VER�SY�TET�śWIA�TA
12�stycznia�(sobota),�godz.�11.00�(3-5�lat)
KARNAWAŁOWY ZAWRÓT GŁOWY
12�stycznia�(sobota),�godz.�12.30�(6-12�lat)
BAL MASKOWY W PAŁACU KRÓLEWSKIM
26�stycznia�(sobota),�godz.�11.00�(3-5�lat)
PRZYGODY MAŁEGO FOTOGRAFA
26�stycznia�(sobota),�godz.�12.30�(6-12�lat)
W STAREJ PRACOWNI FOTOGRAFA
Rezerwacja: tel. 511 132 287. 1 godz. 10 zł/dziecko + 5 zł bilet
wstępu. Rodzice – wstęp wolny!

Pałac�Królewski,�ul.�Kazimierza�Wielkiego�35
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ZDRO�JO�WY�TE�ATR�ANI�MA�CJI
PARK ZDRO JO WY 1, CIE PLI CE, JE LE NIA GÓ RA

STyczeń 2013

BRZYD�KIE�KA�CZĄT�KO

Reżyseria Czesław Sieńko. Spek takl dla dzie ci od 3 do 10 lat
Jed na z naj po pu lar niej szych ba śni Han sa Chri stia na An -
der se na uczy nas do strze gać praw dzi we, ukry te war to -
ści: pięk no, praw dę. Mó wi tak że o tym, że nie wol no nie
do ce niać sa me go sie bie i wąt pić we wła sne moż li wo ści.

27�stycz�nia,�godz. 16.00;�30�stycz�nia,�godz. 11.00

BAJ�KA�O KSIę�CIU�PI�PO�O KO�NIU�PI�PO
I O KSIęż�NICZ�CE�PO�PI

Reżyseria Michał Derlatka.
Ksią żę Pi po w dniu swo ich 15-tych uro dzin, wraz z Ko -
niem Pi po opusz cza bez piecz ne mu ry zam ku swo ich ro -
dzi cow. Koń po no si go, i wpa da w cze luść kra te ru
wul ka nu. Od tej po ry świat zmie nia się nie do po zna nia.
Baj ka o Pi po, jak mo wi sam au tor, jest to w przy bli że niu
baj ka o wszyst kich królew skich sy nach świa ta. Baj ka o Pi -
po to za tem moż li wa hi sto ria każ de go z nas. Uni wer sal -
na opo wieść o do ra sta niu, o prze mi ja niu, o wier no ści
so bie i o nie złom nym po szu ki wa niu w ży ciu te go, co wy -
da je nam się naj waż niej sze...

12�stycz�nia,�godz. 16.00;�31�stycz�nia,�godz. 11.00

PRZY�GO�DY�SIND�BA�DA�żE�GLA�RZA
Au tor: Bo le sław Le śmian. Spek takl dla wi dzów od 4 do 100 lat
Re ży se ria i Ada pta cja: Alek san der Mak sy miak
Przy go dy Sind ba da że gla rza to po etyc ka wer sja Bo le sła -
wa Le śmia na przy gód Sind ba da z arab skiej księ gi ty sią -
ca i jed nej no cy. Sind bad że glarz miesz ka z wu jem
ta ra bu kiem -po etą, w Bag da dzie. Pew ne go dnia za chę co -
ny przez dia bła mor skie go po sta na wia wy ru szyć w świat
przy god, ma rzeń i fan ta zji. 

5�stycz�nia,�g. 16.00;�8, 9, 10, 15, 16, 24�stycz�nia,�g. 10.00
25�stycz�nia,�godz. 9.30, 11.40

Bi�le�ty�na�spektakle:
12 zł�gru�po�wy, 15 zł�nor�mal�ny, 32 zł�ro�dzin�ny

KAR�NA�WAŁ�W DżUN�GLI
WIE LO PO KO LE NIO WY BAL PRZE BIE RAń CÓW

Nie po wta rzal ny bal łą czą cy po ko le nia, or ga ni zo wa ny
z oka zji przy pa da ją ce go w stycz niu świę ta Babć i Dziad -
ków, a tak że trwa ją ce go kar na wa łu. Jed no z nie wie lu spo -
tkań  in te gra cyj nych, na któ rych moż na zo ba czyć
prze bra nych w stro je kar na wa ło we nie tyl ko ma lu chy, ale
tak że dziad ków i ro dzi ców. W pro gra mie: kon kur sy z na -
gro da mi: ka ra oke, pla stycz ne (ma ski zwie rzę ce, ma lo wa -
nie dżun gli na szta lu gach, le pie nie zwie rząt z pla ste li ny),
spraw no ścio we, ta necz ne – wspól ne ko ro wo dy oraz do -
bra za ba wa dla wszyst kich – i tych naj młod szych, i tych
naj star szych, któ rzy czę sto na co dzień po świę ca ją naj -
wię cej cza su swo im wnu kom.  W tym ro ku za ba wę pro -
wa dzą Afry kan ka Mam bo i Ty grys Za zuu.

19�stycz�nia 2013,�godz. 11.00-13.00.�Wstęp: 5zł/oso�ba!
cK�ago�ra,�ul.�Serb�ska 5a

KON�KURS�NA�ULICZ�NY�SPEK�TAKL
DLA DZIE CI GRA NY NA SCE NIE BAJ KO BU SU

Przed sta wie nie ma trwać ok 30-40 mi nut. Kon kurs skie -
ro wa ny jest do ze spo łów twór czych, skła da ją cych się z pi -
sa rza, sce no gra fa, re ży se ra i mu zy ka (wszyst kie bądź
nie któ re z tych ról mo gą kon cen tro wać się w jed nej oso -
bie). na�gro�da: Re ali za cja spek ta klu na sce nie Baj ko bu su
oraz ho no ra ria dla na gro dzo ne go ze spo łu twór cze go.
Ter�min�nad�sy�ła�nia�prac: upły wa 15 stycz nia 2013 r.

Te�atr�La�lek,�pl.�Te�atral�ny 4�(teatrlalek.wroc�law.pl)

WARSZ�TA�TY�IM�PRO�WI�ZA�CYJ�NE
Z KA BA RE TEM NIC NIE SZKO DZI – II EDY CJA

Warsz ta ty te, to po łą cze nie tre nin gu twór cze go my śle nia
z do sko na le niem au to pre zen ta cji. Ćwi cze nia pod okiem do -
świad czo nych tre ne rów mo gą stać się ide al nym spo so bem
na roz ryw kę, bez wzglę du na wiek czy do świad cze nie sce -
nicz ne. Zdobyte umie jęt no ści przy da ją się w wie lu sy tu -
acjach, po cząw szy od wy stą pień pu blicz nych po roz mo wy
biz ne so we oraz kon tak ty to wa rzy skie. Warsz ta ty skie ro wa -
ne są do mło dzie ży od 15. ro ku ży cia i do ro słych.
Za pi sy tel. 74 666 73 40

26�stycz�nia,�w godz. 10.00-14.00.
Koszt 20 zł,�w tym�bi�le�t�na wieczorny�po�kaz�Ka�ba�re�tu!
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Wę�DRUJ�I ZWIE�DZAJ�Z NA�MI�W STYCZ NIU!
za�pra�sza�ją�Klu�by:�Tu�ry�stów�przy TMW,�Prze�wod�ni�ków

„oskar”�o/PTTK�przy in�sty�tu�tach�Pan
1.01,�godz. 10.00 – Spa cer No wo rocz ny bul wa ra mi nad Od -
rą; spo tka nie przy po mni ku Alek san dra hr. Fre dry; 6.01,
godz. 10.00 – Spa cer po Wro cła wiu; spo tka nie przy po mni -
ku hr. A. Fre dry; 10.01,�godz. 15.30�– Spo tka nie w ka mie -
nicz ce „Mał go sia” (Od rzań ska 39); 13.01,� godz. 7.00�*
– ślę ża, wy jazd z dwor ca PKS; 16.01,�godz. 13.00�– Wy -
ciecz ka po Wro cła wiu: „zdo by wa my Od zna kę Tu ry sty Mi ło -
śni ka Wro cła wia”; 19.01,�godz. 7.14 – Wę drów ka do oko ła
Wro cła wia szla kiem Bro ni sła wa Tu ro nia: Smo lec – Le śni ca
(Dw. Gł. PKP); 26.01,�godz. 8.00�* – Oła wa i oko li ce
Zgło sze nia na wy ciecz ki (*) „Prze wod nik cze ka” na spa ce -
rze, spo tka niu klu bo wym lub tel. 661 701 176; 71 35 70 119
wie czo rem; wy jaz dy z Pla cu So li dar no ści.

OR�SZAK�TRZECH�KRó�LI
Ko lo ro wy po chód uli ca mi mia sta z udzia łem dzie ci w stro -
jach pa stusz ków, ry ce rzy i anio łów. Trzej Kró lo wie na ko -
niu i wiel błą dach. Scen ki ja seł ko we: m.in. spo tka nie
z He ro dem i wal kę anio łów z dia bła mi. Wi zy ta u świę tej
Ro dzi ny i wspól ne ko lę do wa nie. To nie któ re z atrak cji, ja -
kie cze ka ją na uczest ni ków trze cie go wro cław skie go Or -
sza ku Trzech Kró li. W po przed nich la tach we
wro cław skim or sza ku bra ło udział kil ka ty się cy osób. Or -
szak roz pocz nie się w nie dzie lę, 6 stycz nia o godz. 11.30
na Ostro wie Tum skim, a za koń czy w Ryn ku. Za pra sza my!

6�stycz�nia, godz. 11.30�–�ostrów�Tum�ski

fE�RIE�W MŁY�NIE�PA�PIER�NI�CZYM�
W cza sie fe rii zi mo wych Mu zeum Pa pier nic twa wy dłu ży ło
go dzi ny otwar cia oraz przy go to wa ło wie le nie spo dzia nek:
kart ki o za pa chu la wen dy, pa pier z wi ze run kiem św. Pio tra,
pa tro na Dusz nik -Zdro ju oraz kart kę z od ci skiem dło ni.
od 14�stycz�nia�do koń�ca�lu�te�go�br.�pn�-so�–�9-18;�nd 9-15.00�

Prze�DŁu�Ża�My�Dzień�BaB�ci i DziaD�Ka
Z tek oka zji Muzeum bez płat nie udo stęp ni  naj star szym
i ich wnu kom mu ze al ne eks po zy cje. 
Wstęp�na�ha�sło:�Dzień�Bab�ci�i�Dziad�ka�od 19�do 22�stycz�nia�

Mu�zeum�Pa�pier�nic�twa,�Dusz�ni�ki�zdrój

WSZECH�NI�CA�WIE�DZY�O WRO�CŁA�WIU
To wa rzy stwo Mi ło śni ków Wro cła wia, wspól nie z Dol no -
ślą ską Bi blio te ką Pu blicz ną im. T. Mi kul skie go w Ryn ku,
wy cho dząc na prze ciw po trze bom wie lu wro cła wian po -
głę bie nia wie dzy o swo im mie ście, za pra sza na ko lej ne
spo tka nie w ra mach Wszech ni cy Wie dzy o Wro cła wiu.
Pa ni prof. dr hab. inż. arch. Mał go rza ta Cho row ska – opo -
wie o „Naj now szych ba da niach re lik tów zam ku na Ostro -
wiu Tum skim” – wstęp wol ny!

15�stycz�nia 2013�(wto�rek)�godz. 17.00.�Wstęp�wol�ny!
Dol�no�ślą�ska�Bi�blio�te�ka�Pu�blicz�na,�ry�nek 58, iii p.
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fAN�TA�STYCZ�NY�KO�SMOS
KON KURS PLA STYCZ NY DLA DZIE CI I MŁO DZIE ŻY

Skie ro wa ny do uczniów SP (kla sy III -VI) gim na zjów. Te mat
to ar ty stycz ne, in dy wi du al ne wi zje ko smicz ne go świa ta i je -
go miesz kań ców. In fo: J. Cał ka, tel. 71 325-14-83, w. 109

Ter�min�nad�sy�ła�nia�prac: 10�stycz�nia 2013
Ga�le�ria�cen�trum�Kul�tu�ry�aGo�ra,�ul.�Serb�ska 5a

fE�RIE�W CK�AGO�RA
OD KRYJ BARW Ną RO SJę W CK AGO RA

Nie siedź w do mu w fe rie! Przyjdź i prze żyj fan ta stycz ną
przy go dę. Za pra sza my wszyst kie dzie ci od 7 do 10 lat na zi -
mo we pół ko lo nie, pod czas któ rych ze tknie my się z barw ną
kul tu rą Ro sji. W pro gra mie m.in. spo tka nie ze spe cjal ny mi
go ść mi z In sty tu tu Pol sko -Ro syj skie go we Wro cła wiu, pre -
zen ta cje mul ti me dial ne, tra dy cyj ne ro syj skie za ba wy, ba śnie
i ani ma cje ro syj skie oraz za ję cia pla stycz ne: zdo bie nie ma -
triosz ki, ma lo wa nie na czyń i le pie nie w gli nie. Do wiesz się
m.in. jak po wsta ła naj słyn niej sza lal ka świa ta i dla cze go Wilk
go nił Za ją ca. Roz grzej się z na mi przy ryt mach Ka za czo ka
i go rą cej ro syj skiej her ba cie. Pro wa dzi: Ire na Łu ka sze wicz
(Irin ka), An na Ko ściuk (An nusz ka)
Koszt: 60 zł/5 dni/os. + 40 zł/obiad zł/os.
Wpła ty należy dokonać do 18 stycz nia 2013 r. na kon to:
34 1020 5226 0000 6402 0416 0958
Za pi sy: Ire na Łu ka sze wicz, tel. 071/325 14 83, wew. 107, 

28�stycz�nia�–�1�lu�te�go 2013�r.�godz. 11.00-15.00
cen�trum�Kul�tu�ry�aGo�ra,�ul.Serbska�5a
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DO�KU�MENT�OKIEM�ZWY�CIęZ�CY
„Po zwa la nam bez sę dzio wa nia cie pło i z hu mo rem spoj -
rzeć na sa mych sie bie” – w ta kich sło wach na gro dę głów -
ną V Fe sti wa lu Fil mów Do ku men tal nych „Okiem
Mło dych” uza sad nił prze wod ni czą cy Ju ry, wy bit ny do ku -
men ta li sta, Pa weł Ło ziń ski. Już 16.01.2013r. wy róż nio ny
re ży ser, czy li Grze gorz Za ricz ny, uświet ni oso bi ście pro -
jek cję swo ich fil mów – na gro dzo nych „Zło tym Okiem”
Gwizd ka oraz Ma ry si nej Po la ny. Na spo tka nie za pra sza my
z oka zji dru gie go po ka zu cy klu: „świat w ob ra zach vol. 2”
Fe sti wa lu Fil mów Do ku men tal nych „Okiem Mło dych”
w świd ni cy. Spo tka nie z Grze go rzem Za ricz nym bę dzie
bez wąt pie nia jed nym z naj cie kaw szych wy da rzeń stycz -
nia w świd ni cy. Twór ca to bar dzo ser decz ny czło wiek
i nie zwy kle uta len to wa ny do ku men ta li sta, któ ry po stę pu -
je wbrew przy ję tym ten den cjom i nie szu ka dra ma tów,
ro dem z pro gra mów ty pu re ali ty show, ale sta ra się od na -
leźć pięk no i wy jąt ko wość w zwy kłym czło wie ku. W opi -
nii fa chow ców ma my do czy nie nia z jed nym naj bar dziej
obie cu ją cych fil mow ców. Roz mo wę po pro jek cji po pro -
wa dzi Lech Mo liń ski, dy rek tor ar ty stycz ny FFD „Okiem
Mło dych” i dzien ni karz fil mo wy.

16�stycznia,�godz. 18.30
Sa�la�te�atral�na�Świd�nic�kie�go�ośrod�ka�Kul�tu�ry

ŚWiDnica,�ry�nek 43.�Bilet: 2�zł!




