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the Women Decomposed, fot. K. jarek

Monosytuacje
CyKl maŁyCH foRm teatRalnyCH

na przestrzeni lutego i marca we Wrocławiu zostanie za-
prezentowanych 10 spektakli zarówno młodych, jak i do-
świadczonych twórców. Będą to klasyczne monodramy,
przedstawienia teatru tańca, a także pokaz multimedialny.
odbędą się aż cztery premiery (w tym najnowsza produk-
cja grupy ad spectatores) oraz dwie prapremiery.
1-2 lutego, godz. 19.00
CHaRmolyPi – PRaPRemieRa spektaklu alexandry Ka-
zazou ze stuDia matejKa w j. polskim, ang. i greckim.
1-2 lutego, godz. 20.00
tHe Woman DeComPoseD – PRaPRemieRa
monoDRam gemy galiany.
4-5 lutego, godz. 19.00
tHe eCHoes off tHe Walls unDeRgRounD aRe
louDeR tHan youR footstePs aBove me
PolsKa PRemieRa spektaklu anthony’ego nikolcheva
tragedia dla jednego aktora o komedii sprzedaży wywo-
łanej recesją. spektakl w języku angielskim.
8-9 lutego, godz. 19.00
no WŁaśnie Co – monodram Krystyny Krotoskiej.
trzy jednoaktówki s. Becketta: nie ja, Kroki i Kołysanka.
11-12 lutego, godz. 19.00 i 20.30
egzoRCysta – PRemieRa spektaklu multi.mentalnego
teatru aD sPeCtatoRes.
14-16 lutego, godz. 19.00
aWKWaRD HaPPiness oR eveRytHing i Don’t Re-
memBeR aBout meeting you – PRemieRa spektaklu
studia matejka, w językach polskim, ang. i francuskim.
22-23 lutego, godz. 19.00
WyjśCia – PRemieRa spektaklu aleksandry KugaCz.
1-2 marca, godz. 19.00
maRgaRete – spektakl multimeDialny
janka tuRKoWsKiego.
8-9 marca, godz. 19.00
un esemPio – spektakl teatru niebopiekło.
15-16 marca, godz. 19.00
mosKWa PietuszKi – monodram teatru Kana
w wykonaniu jacka zawadzkiego.

Instytutu Grotowskiego – Sala Teatru Laboratorium
Rynek-Ratusz 27 oraz Studio na Grobli, ul. Na Grobli 30/32

Pożegnanie jesieni wg Witkacego, reż. Piotr sieklucki
1, 8, 9 lutego scena na strychu. Bilety: 32/24 zł

HoPla, żyjemy! autorski spektakl Krystyny meissner
2, 3, 5, 6, 7 lutego, Duża scena. Bilety: 32/24 zł
scenariusz Krystyny meissner, luźno inspirowany twórczo-
ścią gabriela garcíi márqueza, to próba zmierzenia się z te-
matem starości w dobie powszechnego kultu młodości.

Pedro Calderón de la Barca
żyCie jest snem reż. lech Raczak
10, 12, 13 lutego, Duża scena. Bilety: 32/24 zł
istnieją teorie naukowe, mówiące, że my, poznając świat,
usiłując coś obliczyć, zmierzyć, opisać, dostrzec, tak moc-
no wpływamy na przedmiot opisu, że fałszujemy rzeczy-
wistość. i między innymi o tym jest dramat Calderona.

|wtw:// stRefy_KontaKtu_sen
11 lutego – prezentacja fragmentów zapisu przedstawienia
życie jest snem w reżyserii jerzego jarockiego [stary te-
atr, Kraków, 1983] oraz rozmowa dr Beaty guczalskiej
z Krzysztofem globiszem, odtwórcą roli segismunda
w tym spektaklu. Wstęp wolny!

tRans-atlantyK wg gombrowicza
reż. jarosław tumidajski
14, 15, 16, 17 lutego, scena na strychu. Bilety: 32/24 zł
tekst z 1947 r. stał się dla reżysera materiałem na opo-
wieść o współczesnej Polsce zniewolonej ideologią i tra-
dycją. Widz staje się świadkiem patriotycznego terroryzmu,
nadużywania rytuałów i symboli, co wywoływać ma w nim
poczucie przesytu, niezgodę, może nawet bunt.

ReWizoR. Według Bobczyńskiego reż. agata Duda-gracz
19, 20, 21, 22, 23 lutego, Duża scena. Bilety: 32/24 zł

|wtw:// stRefy_KontaKtu_KajzaR
24 lutego – promocja książki marcina Kościelniaka o Hel-
mucie Kajzarze, pokaz pracy studentów PWst pod kierun-
kiem Pawła Łysaka [H. Kajzar, „Rycerz andrzej”], projekcja
filmu dokumentalnego andrzeja titkowa Dziecko szczęścia.
szkic do portretu Helmuta Kajzara. Wstęp wolny!

CHWila – monoDRam PoetyCKi elżbiety golińskiej
z wierszy Wisławy szymborskiej
26, 27 lutego. Bilety: 30/20 zł
„(...)golińska umie wydobyć te ukryte w wierszach
sekretne nuty, napomknienia, ledwo zawoalowane tropy”.
[urszula Kozioł, miesięcznik „odra”]

Peter Handke KasPaR reż. Barbara Wysocka
28 lutego oraz 1, 2, i 3 marca, sns. Bilety: 32/24 zł
studium natury ludzkiej i natury słowa oraz ich wzajemnych
zależności. główną rolę gra brawurowo szymon Czacki. Wro-
cławska nagroda teatralna 2009 dla B. Wysockiej „za udaną
próbę poszukiwania alternatywnego języka teatralnego”.
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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 pt 1900 zzEEMMSSttaa��nniiEEttOOPPEErrzzaa jOhann�StrauSS

2 so 1900 zzEEMMSSttaa��nniiEEttOOPPEErrzzaa jOhann�StrauSS

3 nd 1700 zzEEMMSSttaa��nniiEEttOOPPEErrzzaa jOhann�StrauSS

6 śr 1900 zzEEMMSSttaa��nniiEEttOOPPEErrzzaa jOhann�StrauSS

7 cz 1900 zzEEMMSSttaa��nniiEEttOOPPEErrzzaa jOhann�StrauSS

8 pt 1900 cczzaarrOOddzziiEEjjSSkkii��ffllEEtt WOlfgang�aMadEuS�MOzart

9 so 1900 OOPPOOWWiiEEśśccii��hhOOffffMMaannnnaa jacquES�OffEnbach

10 nd 1700 hhaallkkaa StaniSŁaW�MOniuSzkO

12 wt 1100 ddzziiaaddEEkk��ddOO��OOrrzzEEcchhóóWW PiOtr�czajkOWSki

13 śr 1900 nnaabbuuccccOO giuSEPPE�vErdi

14 cz 1100 SSiidd��--��WWąążż,,��kkttóórryy��cchhcciiaaŁŁ��śśPPiiEEWWaaćć MalcOlM�fOx

14 cz 1900 ccaarrMMEEnn gEOrgES�bizEt

15 pt 1900 kkOObbiiEEttaa��bbEEzz��cciiEEnniiaa richard�StrauSS

16 so 1900 ddOOnn��kkiicchhOOtt ludWig�a.�MinkuS

17 nd 1700 ffaallSSttaaffff//WWEESSOOŁŁEE��kkuuMMOOSSzzkkii��zz��WWiinnddSSOOrruu giuSEPPE�vErdi

19 wt 1100 jjOOaannnnaa��dd’’aarrcc giuSEPPE�vErdi

20 śr 1900 nnaaPPóójj��MMiiŁŁOOSSnnyy gaEtanO�dOnizEtti

21 cz 1900 ccOOSSii��ffaann��ttuuttttEE WOlfgang�aMadEuS�MOzart

22 pt 1900 rriiggOOllEEttttOO giuSEPPE�vErdi

23 so 1100 cczzEErrWWOOnnyy��kkaaPPttuurrEEkk jiří�PauEr

23 so 1900 ccyyggaannEErriiaa giacOMO�Puccini

24 nd 1700 rraajj��uuttrraaccOOnnyy krzySztOf�PEndErEcki

26 wt 1900 OOttEEllllOO giuSEPPE�vErdi

27 śr 1100 cczzEErrWWOOnnyy��kkaaPPttuurrEEkk jiří�PauEr

27 śr 1900 jjEEzziiOOrrOO��ŁŁaabbęęddzziiEE PiOtr�czajkOWSki

28 cz 1900 rryyccEErrSSkkOOśśćć��WWiiEEśśnniiaacczzaa PiEtrO�MaScagni
PPaajjaaccEE ruggiErO�lEOncavallO

Dyrekcja zastrzega sobie możliwość zmian w repertuarze.

EWA MICH NIK
ZA PRA SZA

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

go�r ą�co�za�pra�szam�wszyst�kich�me�lo�ma�nów�do ope�ry
Wro�cław�skiej,�gdzie�w lu�tym�mo�że�cie�Pań�stwo�obej�rzeć
wie�le�in�te�re�su�ją�cych�spek�ta�kli�ope�ro�wych�i ba�le�to�wych.�

Wspa�nia�łą� pro�po�zy�cją� na kar�na�wa�ło�wy� wie�czór� bę�dą
z pew�no�ścią�spek�ta�kle�„ze�msty�n ie�to�pe�rza”�j.�straus�sa
oraz�„opo�wie�ści�Hof�f�man�na”�j.�of�fen�ba�cha.�Barw�ne�ko�-
stiu�my,�im�po�nu�ją�ca�sce�no�gra�fia,�po�ry�wa�ją�ce�sce�ny�ta�-
necz�ne,�zna�ko�mi�ci�wy�ko�naw�cy�–� to�gwa�ran�cja�do�brej
za�ba�wy�dla�pu�blicz�no�ści�w każ�dym�wie�ku.

mi�ło�śni�cy�kla�sycz�ne�go�re�per�tu�aru�ope�ro�we�go�znaj�dą
dla�sie�bie�sze�reg�pro�po�zy�cji,�po�czy�na�jąc�od zna�nych
i lu�bia�nych�przez�pu�blicz�ność�na ca�łym�świe�cie�dzieł�
g.�ver�die�go,�ta�kich�jak�„fal�staff”,�„na�buc�co”,�„otel�lo”,
„Ri�go�let�to”�czy�„jo�an�na d’arc”.�Po�ka�że�my�też�chęt�nie
oglą�da�ną�„Cy�ga�ne�rię”�g.�Puc�ci�nie�go,�„na�pój�mi�ło�sny”
g.�Do�ni�zet�tie�go,� a tak�że� nie�za�po�mnia�ną� „Car�men”�
g.�Bi�ze�ta�oraz�„Ry�cer�skość�wie�śnia�czą”�P.�ma�sca�gnie�go
i „Pa�ja�ce”�R.�le�on�ca�val�lo�–�ope�ry,�któ�re�zo�sta�ły�świet�nie
przy�ję�te�przez�na�szych�wi�dzów�pod�czas�nie�daw�nej,�gru�-
dnio�wej�pre�mie�ry.�

W lu�to�wym�re�per�tu�arze�zna�la�zły�się�tak�że�ope�ry�pol�skich
kom�po�zy�to�rów�–�„Hal�ka”�s.mo�niusz�ki�oraz�„Raj�utra�co�-
ny”�K.Pen�de�rec�kie�go�w zna�ko�mi�tej�in�sce�ni�za�cji�W.�za�wo�-
dziń�skie�go.�za�pre�zen�tu�je�my�też�spek�takl�„Ko�bie�ta�bez
cie�nia”� R.�straus�sa� oraz� zna�ne� ope�ry� W.a.mo�zar�ta
–�„Cza�ro�dziej�ski�flet”�oraz�„Co�si�fan�tut�te”.

mi�ło�śni�cy� ba�le�tu� mo�gą� obej�rzeć� „je�zio�ro� ła�bę�dzie”�
P.�Czaj�kow�skie�go�oraz�„Don�Ki�chot” l.�a.�min�ku�sa.

naj�młod�szych� wi�dzów� za�pra�sza�my� z ko�lei� na ope�ry
„Czer�wo�ny�Kap�tu�rek”�j.�Pau�era,�„sid�–�wąż,�któ�ry�chciał
śpie�wać m.�fo�xa� oraz� spek�takl� ba�le�to�wy� „Dzia�dek
do orze�chów”�P.�Czaj�kow�skie�go.

je�stem�prze�ko�na�na,� że�w lu�to�wym�re�per�tu�arze�każ�dy
z Pań�stwa�znaj�dzie�in�te�re�su�ją�cą�dla�sie�bie�pro�po�zy�cję.
za�pra�szam�do ope�ry�Wro�cław�skiej!

EEwwaa��MMiicchh��nniikk
ddyy��rreekk��ttoorr��nnaa��cczzeell��nnyy��ii aarr��ttyy��ssttyycczz��nnyy��

OOppee��rryy��WWrroo��ccłłaaww��sskkiieejj
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te�atr�Dra�Ma�tycZ�ny�w waŁ�BrZy�cHu
ja�mes�BonD:�–�śWi�nie�nie�Wi�DzĄ�gWiazD
tekst:�jo�lan�ta�ja�ni�czak�re�ży�se�ria:�Wik�tor�Ru�bin
1 i 2 lu te go, godz. 19.00 /�Du�ża�sce�na�
3 lu te go, godz. 18.00 /�Du�ża�sce�na�

Przed�sta�wie�nie�sta�ra�się�pod�wa�żyć�świat�wi�dzia�ny�z mę�-
skie�go�punk�tu�wi�dze�nia,�po�le�mi�zu�je�ze�ste�reo�ty�pem�woj�ny
do�bre�go�świa�ta�za�cho�du�ze�złym�świa�tem�is�la�mu�oraz�sta�-
wia�pod zna�kiem�za�py�ta�nia�nie�omyl�ność�i nad�ludz�kość�po�-
pkul�tu�ro�we�go�bo�ha�te�ra.�POŻeGNaNIe z TYTUłeM!
Spek takl dla wi dzów po wy żej 16 ro ku ży cia!

Be�tle�jem�Pol�sKie�
tekst,�re�ży�se�ria,�opra�c.�mu�zycz�ne:�Woj�ciech�fa�ru�ga
in�spi�ro�wa�ne�Be�tle�jem�Pol�skim�lu�cja�na�Ry�dla
8, 9, 10 lu te go, godz. 18.00 /�Du�ża�sce�na�

Ry�dlow�ska�idea�sta�ła�się�po 107�la�tach�punk�tem�wyj�ścia�dla
spek�ta�klu�Woj�cie�cha�fa�ru�gi.�Co�by�się�sta�ło,�gdy�by�nie�po�ka�-
la�ne�po�czę�cie�wy�da�rzy�ło�się�dziś?�Czy�moż�li�wy�jest�cud?�jak
za�re�ago�wa�li�by�śmy,�gdy�by�się�wy�da�rzył?�Kim�mo�że�być�dzi�-
siej�sza�ma�ria?�Czy�bę�dzie�to�cud�ogól�no�na�ro�do�wy,�czy�ra�czej
cykl�do�świad�czeń�in�dy�wi�du�al�nych?

#Dzia�Dy
tekst�i re�ż.:�mi�chał�Kmie�cik,�dra�ma�tur�gia:�se�ba�stian�lisz�ka
8, 9, 10 lu te go, godz. 20.00 /�sce�na�Ka�me�ral�na

mi�chał�Kmie�cik�za punkt�wyj�ścia�przy�jął�spraw�dze�nie,�co
z do�rob�ku� zmar�łych� mi�strzów� mo�że� być� jesz�cze� istot�ne
i waż�ne,�a tak�że�w ja�ki�spo�sób�naj�młod�sze�po�ko�le�nie�twór�-
ców�te�atru�mo�że�zmie�rzyć�się�z prze�szło�ścią,�do któ�rej�nie
ma�do�stę�pu,�ale�któ�ra�de�ter�mi�nu�je�ob�raz�i cha�rak�ter�te�atru?

o Do�BRu
tekst�–�Pa�weł�De�mir�ski,�re�ż.�i świa�tła�–�mo�ni�ka�strzęp�ka
15 i 16 lu te go, godz. 19.00 /�sce�na�Ka�me�ral�na
17 lu te go, godz. 18.00 /�sce�na�Ka�me�ral�na

Przed�sta�wie�nie�pró�bu�je�od�po�wie�dzieć�na py�ta�nie,�w ja�ki
spo�sób�mo�gą�ro�dzić�się�i wzra�stać�no�we�wspól�no�ty�mię�-
dzy�ludz�kie.�spek�takl�trzy�ra�zy�się�roz�po�czy�na�i raz�w bar�dzo
nie�ocze�ki�wa�nych�oko�licz�no�ściach�koń�czy.

soR�Ry,�Win�ne�to
tekst�-�su�per�man,�re�ży�se�ria�/�opra�co�wa�nie�mu�zycz�ne�
PiotR�Ra�taj�CzaK

Re�ży�ser�przy�wo�łu�je�se�rię�ob�ra�zów�żyw�cem�wy�cię�tych�z naj�-
lep�szej�tra�dy�cji�we�ster�nu.�im�por�tu�je�na współ�cze�sną�sce�-
nę� świat� wy�kre�owa�ny� przez� hol�ly�wo�odz�ką� wy�obraź�nię,
za�pra�sza�do za�ba�wy,�ku�si,�ma�mi�i…�za�ska�ku�je!
21, 22, 23 lu te go, godz. 19.00 /�sce�na�Ka�me�ral�na
24 lu te go, godz. 18.00 /�sce�na�Ka�me�ral�na�

PaŃ STWO Wa WYŻ Sza SzKO ła Te aTRaL Na
im.�lu�dwi�ka�sol�skie�go�w Kra�ko�wie�fi�lia�we�Wro�cła�wiu

ul. bRaNIbORSKa 59 (www.pwst.wroc.pl)

DWo�je�BieD�nyCH�Ru�mu�nÓW
mÓ�WiĄ�CyCH�Po�Pol�sKu�reż.�Krzysz�tof�Dracz
15, 16 lutego, godz. 19.00 – PRe MIe Ra
oraz 19, 20, 21, 22 lutego, godz. 18.00 
Wy�stę�pu�ją:�Ka�ro�li�na�giB�Ki,�so�nia�Rosz�CzuK,�mi�chał
Cza�DeR�na,� Łu�kasz� KaCz�ma�ReK,� mi�chał� Ko�se�la,
adam�Pie�tRzaK,�Ra�do�mir�Ro�sPon�DeK
Krót�ki,�pe�łen�hu�mo�ru�i nie�koń�czą�cych�się�ga�gów�dra�mat.�
Widz�mu�si�się�li�czyć�z tym,�że�jest�to�sztu�ka�nie�aż�tak
we�so�ła,�jak�mo�że�się�wy�da�wać,�jej�bo�ha�te�ro�wie�nie�re�-
pre�zen�tu�ją�po�zy�tyw�nych�po�staw�spo�łecz�nych�i psy�cho�lo�-
gicz�nych,�a ta�po�dróż�wca�le�nie�mu�si�oka�zać�się�po�dró�żą
ży�cia,�a wręcz�prze�ciw�nie.��������������Do ro ta Ma słow ska

DziKie�ŁaBĘDzie
25, 26, 27, 28 lutego, godz. 10.00

nasza�Klasa�reż.�Łukasz�Kos
25, 26, 27, 28 lutego, godz. 18.00

Na WSzYSTKIe SPeKTaKLe WSTĘP WOLNY!
po wcześniejszej rezerwacji miejsc

Na PReMIeRĘ TYLKO zaPROSzeNI GOŚCIe!

My�tar�stwa�to�masz�man
Dy�plom�stu�dium�mu�si�ca�lo�we�go�–�Ca�Pi�tol 2013

mu�zy�ka�ma�rek�otwi�now�ski.�obsada:�ewe�li�na grzel�czak,
Ka�ta�rzy�na Ka�pe�la,�jo�an�na Koł�tyś,�ża�ne�ta�Ko�zo�świst,�mo�ni�-
ka�ma�lec,�agniesz�ka�Pu�dło,�ali�cja�sę�kow�ska,�Piotr�Ku�rza�-
wa,�ma�te�usz�le�śny

„my�tar�stwa”�to�po�ję�cie�po�cho�dzą�ce�z teo�lo�gii�pra�wo�sław�nej
–�miej�sca�spe�cjal�ne,�punk�ty�gra�nicz�ne,�w któ�rych�na du�sze
do�pie�ro�co�umar�łych� lu�dzi�czy�ha�ją�de�mo�ny.�Każ�da�du�sza
w dro�dze�do nie�ba�mu�si�zmie�rzyć�się�ze�swo�imi�grze�cha�mi,
po�peł�nio�ny�mi�na zie�mi�i wy�znać�je�w obec�no�ści�de�mo�nów.
Dzie�wię�cio�ro�stu�den�tów�ja�ko�dzie�więć�dusz�opo�wia�da�ko�lej�-
no� swo�je� ziem�skie�hi�sto�rie,� by�oczy�ścić� się� z win� i móc
przejść�da�lej.�Wi�dzo�wie�wy�słu�cha�ją�śpie�wa�nych�a ca�pel�la�wy�-
znań,�a każ�dą�spo�wiedź�ko�men�to�wać�bę�dzie�chór�de�mo�nów.

Pre mie ra 4 lu te go, godz. 20 – Mała Scena
bez PłaT Ne wej ściów ki w ka sie Ca pi to lu, ul. Pił sud skie go 72#Dziady,�fot.�P.�Pączkowski
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Zwariowany�koMisariat
Pe�łen�hu�mo�ru�i ab�sur�du�spek�takl�ka�ba�-
re�to�wy,� ko�me�dia� z pio�sen�ka�mi,
w gwiaz�dor�skiej� ob�sa�dzie,� uka�zu�ją�ca
wy�da�rze�nia�kil�ku�dni�pra�cy�po�li�cjan�tów
w przy�gra�nicz�nym�mia�stecz�ku.�Bo�ha�te�-
rów�sztu�ki�cha�rak�te�ry�zu�je�alo�gi�ka�my�-
śle�nia,� któ�ra� po�wo�du�je� cał�ko�wi�ty
non�sens�w ko�mu�ni�ka�cji�po�mię�dzy�ni�mi.

3 lu te go, godz. 19.30. bi le ty: 65 zł
Te atr im. M. Ćwi kliń skiej

ul. Par ko wa 2 – PO La NI Ca -zdRój te�atr�Mu�ZycZ�ny�ca�Pi�tol
(www.te�atr�-ca�pi�tol.pl)

mDŁość,�mnie�zŁość,�mi�Łość
1 lu te go – 20.00; 2 lu te go – 18.00
ms,�ul.�Pił�sud�skie�go 72.�Ble�ty: 25 zł�

fRan�Ken�ste�in�reż.�W.�Ko�ściel�niak
8 lu te go – 19.00; 9 lu te go – 10.00
10 lu te go, nie dzie la 17.00
WC�Kon�gre�so�we,�ul.�Wy�sta�wo�wa 1
Bi�le�ty: 32-49 zł�

ja,� Piotr� ri�vie�re,� sko rom
już za szlach to wał sie kie rom swo ją
mat kę, swo je go oj ca, sio stry swo -
je, bra ta swo je go i wszyst kich są -
sia dów swo ich...
reż.�aga�ta�Du�da�-gracz
15 lu te go – 19.00; 16 lu te go – 18.00
17 lu te go, nie dzie la 17.00
stu�dio� tvP� Wro�cław,� ul.� Kar�ko�no�-
ska 8.�Bi�le�ty: 39, 49 zł�

za�Cza�Ro�Wa�ne�Po�DWÓR�Ko
reż.�ja�cek�gę�bu�ra
21 lu te go – 9.30 i 11.30
22 lu te go, pią tek 10.30
stu�dio�tvP�Wro�cław.�Bi�le�ty: 13-22 zł�

my�taR�stWa�reż.�to�masz�man
4-5 lu te go – 20.00 PRe MIe Ra
18-21 lu te go – 20.00
ma�ła�sce�na,�ul.�Pił�sud�skie�go 72

Za�Mknię�ty�Świat
na sce�nie�ob�ser�wu�je�my�roz�bra�ja�ją�cy
śmie�chem�po�je�dy�nek�dwóch�gi�gan�-
tek�pol�skiej�sce�ny�roz�ryw�ko�wej:�Kry�-
sty�ny� sien�kie�wicz,� wcie�la�ją�cej� się
w po�stać� eks�cen�trycz�nej� sta�rusz�ki
i gra�ży�ny�zie�liń�skiej�–�mi�łu�ją�cej�się
w dar�ciu�ko�tów�są�siad�ki.
10 lu te go, godz. 17.00. bi le t: 80/60/50zł

CS Im part , ul. Ma zo wiec ka 17

ko�la�cja�Dla�gŁuP�ca
fran�cis�ve�ber,�reż.�Pa�weł�okoń�ski
ob�sa�da:� Pa�weł� okoń�ski,� ma�rze�na
obe�rkorn,�ma�rian�Czer�ski,�mi�ro�sław
Kro�piel�nic�ki,�to�masz�lu�lek,�Ka�ta�rzy�-
na�Ba�ra�niec�ka,�je�rzy�mu�lar�czyk

8 i 9 lu te go, godz. 20.00
10 lu te go, godz. 17.00 – PRe MIe Ra

Spek ta kle: 22, 23, 24 lu te go br.
Te atr Ko me dia, pl. Te atral ny 4cs�iMPart�ul.�mazoWieCKa 17

1 lutego, pt godz. 19.00
Wer�ni�saż�-�ma�lar�stwo�an�ny�ne�ste�ruk
3 lutego, godz. 19.00
eKleK�tiK�ses�sion�–�kon�cert
5 i 6 lutego, wt godz. 9.30
KRÓl�ma�Ciuś�spektakl�dla�dzie�ci
7 lutego, cz godz. 19.00
Kon�cert�ma�Rii�mey�eR
10 lutego, nd godz. 11.00, 15.00
BaśŃ�o gRa�jĄ�Cym�im�BRy�Ku
10 lutego, nd godz. 17.00
za�mKniĘ�ty�śWiat�spek�takl
11 lutego, pn godz. 19.00
PeC�tus�kon�cert
14 lutego, cz godz. 19.00
ma�ReK�Dy�jaK�–�kon�cert�
19 lutego, wt godz. 19.00
mło�dzie�żo�wa�aka�de�mia�mu�si�ca�lo�wa
21 lutego, cz godz. 9.30, 11.30
BaśŃ�o gRa�jĄ�Cym�im�BRy�Ku
22 i 23 lutego, pt godz. 19.00
PRo�me�te�usz�–�PRe�mie�Ra
spek�ta�kl�akro�ba�tycz�no�-ta�necz�ny
24 lutego, nd godz. 18.00
PRo�me�te�usz�–�spek�takl
24 lutego, nd godz. 11.00, 16.00
zŁo�ta�KaCz�Ka�–�spek�takl�dla�dzie�ci
26 lutego, wt godz. 11.00
mło�dzie�żo�wa�aka�de�mia�mu�si�ca�lo�wa
27 lutego, śr godz. 18.00
KRÓl�eDyP�–�PRe�mie�Ra spek�ta�klu

te�atr�ar�ka ul.�men�ni�Cza 3

1 i 8 lutego, godz 19.00
uCisz�seRCe
15 i 22 lutego, godz 19.00
oskar�i�Pani�róża

34.�PPa�–�Bi�le�ty!
od 28�stycz�nia�moż�na ku�po�wać�bi�le�-
ty�na 34�PPa:
-�on�li�ne:�www.ppa.wroc�law.pl/bi�le�ty
-�www.te�atr�-ca�pi�tol.pl/re�zer�wa�cja
-�w ka�sie�teatru�Ca�pi�tol�
ul.�Pił�sud�skie�go 72�w godz. 12-19.00
od po�n.� do so�bo�ty� (w nie�dzie�le
przed spek�ta�kla�mi),� w ka�sie� moż�-
na pła�cić�go�tów�ką�lub�kar�tą�(od 30�zł).
Bi�le�ty�moż�na tak�że�re�zer�wo�wać�on�li�-
ne�–�ale�uwa�ga,�w tym�ro�ku�zmie�ni�ły
się�za�sa�dy�i za�re�zer�wo�wa�ne�miej�sca
trze�ba�wy�ku�pić�w cią�gu�ty�go�dnia.

www.ppa.wroc law.pl



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

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

15, 16, 17 lutego, godz. 19.00
Teatr Polski Scena na Świebodzkim - pl.Orląt Lwowskich 20c
Bilety: 30 zł – normalne, 20 zł – ulgowe

1, 2, 3 lutego, godz.19.00
27 lutego, godz. 11.00 i 19.0; 28 lutego, godz. 19.00
Teatr Polski – Scena Kameralna, ul.Świdnicka 28
Bilety: 30 zł – normalne, 20 zł – ulgowe

DOM BERNARDY ALBA
reżyseria i choreografia: Zbigniew Szymczyk; scenografia:
Marek Tybur; kostiumy:Wanda Kowalska; opracowaniemu-
zyczne: Jacek Aümuller, Piotr Salaber, Zbigniew Szymczyk
Sztuka Lorki odczytana została jako historia wyznaczania
granic dozwolonych form seksualności oraz definiowa-
nia tego, co jest normalne, moralne i naturalne. Źródłem
egzystencjalnego dramatu staje się swoista szczelina po-
między ciałem, pragnącym rozkoszy i bliskości, a jego re-
prezentacją, która – będąc pod ciągłą restrykcją
matczynych nakazów – pisze ciała córek w sytuacjach
granicznych: pożądania, miłości, śmierci... Na scenie, go-
ścinnie w roli Bernardy Alba – Ewa Czekalska.

POŁAWIACZE PAPIERU
scenariusz, reżyseria i oprac. muzyczne: Zbigniew Szym-
czyk (w przedstawieniu wykorzystano muzykę Wojciecha Kila-
ra z filmów: Salto i Perła w koronie, tradycyjną muzykę
klezmerską i utwór Time Lapse Michaela Nymana)
scenografia i kostiumy: Marek Tybur
Tajemniczy K. to typowy everyman, bohater zniewolony i za-
gubiony, który staje przed upersonifikowaną alegorią władzy
i systemu urzędniczego sterującymi jego działaniami. Prze-
chodzący przez tryby machiny urzędniczej K., z każdym
dniem pogrąża się w coraz bardziej absurdalnej rzeczywi-
stości, a walka z systemem zdaje się nie mieć końca...

SZATNIA
na motywach fragmentów choreografii z przedstawień
Henryka Tomaszewskiego: Ziarno i skorupa, Strzelnica,
Labirynt, Kobieta, Menażeria cesarzowej Filissy, Spór,
Hamlet – ironia i żałoba, Rycerze króla Artura, Akcja –
sen nocy letniej, Tragiczne gry

scenariusz i reżyseria: Zbigniew Szymczyk; konsultacje
choreograficzne: Ewa Czekalska, Leszek Czarnota, Jerzy
Kozłowski; kostiumy i scenografia: Zofia de Ines-Lew-
czuk; reżyseria światła: Bary

Narracja przedstawienia powstała na motywach frag-
mentów choreografii z archiwalnych spektakli Henryka
Tomaszewskiego. Sięgnięcie do tych przedstawień, czer-
panie ze źródła wrocławskiej pantomimy, to okazja
do przybliżenia współczesnemu odbiorcy ducha sztuki
Tomaszewskiego i jej specyfiki.

Wykorzystana w pracy praktyka artystyczno-badawcza
stworzyła nowy, oryginalny scenariusz, który korespondu-
jąc z historią, kreuje nową jakość pantomimy wrocławskiej.

fot. B.Sowa

fot. B.Sowa

fot. B.Sowa

fot. B.Sowa

228_PANTOMIMA 24-01-13 12:34 Strona 1



8 str.��» Co�jest�gRane » luty�2013 www.cojestgrane.pl�

1037-1041 Wie czo ry lisz tow skie

Kon cer ty w 203 rocz ni cę uro dzin F. Cho pi na

agniesZ�ka�Za�Ha�cZew�ska – FOR Te PIaN

krZysZ�toF�ksiĄ�Żek – FOR Te PIaN
W pro�gra�mie�utwo�ry:�f.�Cho�pi�na, C.�De�bus�sy`ego,
W.�a.�mo�zar�ta, i.�j.�Pa�de�rew�skie�go.
sło�wo�o mu�zy�ce�–�ju�liusz�aDa�moW�sKi.

21 lutego g. 12.30 – TRzeb NI Ca sta�ro�stwo,�ul.�le�śna 1
143.�kon�cert�umu�zy�kal�nia�ją�cy�dla�mło�dzie�ży�„jak�słu�chać�mu�zy�ki“
21 lutego g. 18.00 – TRzeb NI Ca sta�ro�stwo,�ul.�le�śna 1
22 lutego g. 11.15 – ObOR NI KI ŚLĄ SKIe 
sa�lo�nik�Czte�rech�muz,�ul.�j.�Pił�sud�skie�go 13�
144.�kon�cert�umu�zy�kal�nia�ją�cy�dla�mło�dzie�ży�„jak�słu�chać�mu�zy�ki“
22 lutego g. 18.30 – ObOR NI KI ŚLĄ SKIe 
sa�lo�nik�Czte�rech�muz,�ul.�j.�Pił�sud�skie�go 13�
23 lutego g. 17.00 – WRO CłaW
Klub�mu�zy�ki�i li�te�ra�tu�ry,�pl.�t.�Ko�ściusz�ki 9

agniesz ka za ha czew ska jest�stu�dent�ką
aka�de�mii�mu�zycz�nej�w Kra�ko�wie,�gdzie
kształ�ci�się�pod kie�run�kiem�prof.�ste�fa�na
Woj�ta�sa.�W 2010�r.�wzię�ła�udział�w pro�-
gra�mie�„Cho�pin�in�spi�ru�je”�or�ga�ni�zo�wa�-
nym�przez�Kra�kow�ski�od�dział�te�le�wi�zji
Pol�skiej� oraz� otrzy�ma�ła� wy�róż�nie�nie
na vii ogól�no�pol�skim�fe�sti�wa�lu�„Cho�pi�-

now�skie�in�ter�pre�ta�cje�mło�dych”�w Ko�ni�nie�-ży�chli�nie.�Wy�stą�-
pi�ła�w do�mu�na�ro�dzin�fry�de�ry�ka�Cho�pi�na�w że�la�zo�wej�Wo�li
oraz�w mu�zeum�Cho�pi�na�w War�sza�wie�w ra�mach�re�ci�ta�li�or�-
ga�ni�zo�wa�nych�przez�na�ro�do�wy�in�sty�tut�fry�de�ry�ka�Cho�pi�na.
jest�lau�re�at�ką�kil�ku�ogól�no�pol�skich�kon�kur�sów�pia�ni�stycz�-
nych.�By�ła�sty�pen�dyst�ką�Bur�mi�strza�Kry�ni�cy�-zdro�ju�i fun�du�-
szu� sty�pen�dial�ne�go� al�ma�na�chu� mu�szy�ny.� obec�nie� jest
sty�pen�dyst�ką�Rek�to�ra�aka�de�mii�mu�zycz�nej�w Kra�ko�wie.
Krzysz tof Ksią żek ur. 1992�r.�w Kra�ko�wie,
gdzie�od 2005�r.�kształ�ci�się�pod kie�run�-
kiem�prof.�ste�fa�na Woj�ta�sa�(naj�pierw�ja�-
ko� uczeń� Posm ii st.� im.� f.� Cho�pi�na,
a obec�nie�ja�ko�stu�dent�aka�de�mii�mu�zycz�-
nej).�jest�lau�re�atem�naj�wyż�szych�na�gród
na kil�ku�ogól�no�pol�skich�i mię�dzy�na�ro�do�-
wych�kon�kur�sach�pia�ni�stycz�nych�(m.�in.
grand�Prix,�na�gro�da�spe�cjal�na za naj�lep�sze�wy�ko�na�nie�utwo�-
rów� Cho�pi�na oraz� na�gro�da� ja�poń�skiej� gru�py� spon�so�rów
na X Kon�kur�sie�Pia�ni�stycz�nym�im.�lu�dwi�ka�ste�fań�skie�go�i Ha�-
li�ny�Czer�ny�-ste�fań�skiej).�Kon�cer�to�wał�w ja�po�nii,�Wiel�kiej�Bry�-
ta�nii,� niem�czech,� Wło�szech,� Pol�sce,� na sło�wa�cji� oraz
na Wę�grzech.�jest�sty�pen�dy�stą�Pre�ze�sa�Ra�dy�mi�ni�strów,�mi�-
ni�ster�stwa�Kul�tu�ry�i Dzie�dzic�twa�na�ro�do�we�go�oraz�fun�da�cji
Pro�mu�si�ca�Bo�na i ma�ło�pol�skiej�fun�da�cji,�„sa�pe�re�au�so”.
Kon�cer�ty�są�re�ali�zo�wa�ne�przy po�mo�cy�fi�nan�so�wej�Władz�sa�mo�rzą�-
do�wych�Wo�je�wódz�twa�Dol�no�ślą�skie�go,�Po�wia�tu�trzeb�nic�kie�go�oraz
gmi�ny�obor�ni�ki�ślą�skie.

TOWARZYSTWO IMIENIA FERENCA LISZTA
FERENC LISZT SOCIETY IN POLAND

50-028 Wrocław, pl. Tadeusza Kościuszki 9,  tel./fax: (48 71) 351 9735
NIP 896-10-01-401  • KRS 0000239406  • REGON 931603829
tel. 0 600 39 36 34 • http://www.liszt.art.pl • e-mail:tifl@poczta.fm
konto nr 18 1050 1575 1000 0022 9094 3675 ING Bank Śląski, O/Wrocław TiFLTOWARZYSTWO im. FERENCA LISZTA

pl. T. Kościuszki 9, Wrocław
tel.: 600 39 36 34; www.liszt.art.pl

TOWARZYSTWO IMIENIA FERENCA LISZTA
FERENC LISZT SOCIETY IN POLAND

50-028 Wrocław, pl. Tadeusza Kościuszki 9,  tel./fax: (48 71) 351 9735
NIP 896-10-01-401  • KRS 0000239406  • REGON 931603829
tel. 0 600 39 36 34 • http://www.liszt.art.pl • e-mail:tifl@poczta.fm
konto nr 18 1050 1575 1000 0022 9094 3675 ING Bank Śląski, O/Wrocław TiFL Fil�Har�Mo�nia�wro�cŁaw�ska

ul.�j.�PiŁ�suD�sKie�go 19�(fil�har�mo�nia.wroc�law.pl)
1 lu te go, pią tek godz. 19.00
Kon�CeRt�KaR�na�Wa�Ło�Wy
jan�Wal�CzyŃ�sKi –�dy�ry�gent
or�kie�stra�sym�fo�nicz�na�fil�har�mo�nii�Wro�cław�skiej
Pro�gram:�mu�zy�ka�fil�mo�wa�ni�na�Ro�ty�
2 lu te go, so bo ta godz. 18.00
Kon�CeRt�oR�Kie�stRy�le�oPol�Di�num
jo�sePH�sWen�sen –�dy�ry�gent,�skrzyp�ce
Wro�cław�ska�or�kie�stra�Ka�me�ral�na�le�opol�di�num
8 lu te go, pią tek godz. 19.00
Kon�CeRt�oRa�to�Ryj�ny
ja�CeK�Ka�sP�szyK –�dy�ry�gent
so�li�ści:�Chór�fil�har�mo�nii�Wro�cław�skiej
agniesz�ka�fran�ków�-że�la�zny�–�kie�row�nic�two�ar�ty�stycz�ne
or�kie�stra�sym�fo�nicz�na�fil�har�mo�nii�Wro�cław�skiej
Pro�gram:�Krzysz�tof�Pen�de�rec�ki�–�Pol�skie�Re�qu�iem
9 lu te go, so bo ta godz. 18.00
Kon�CeRt�Ka�me�Ral�ny�–�KWaR�tet�Wio�lon�Cze�lo�Wy:
to�masz�Da�roch,�Woj�ciech�fu�da�la
adam�Krze�szo�wiec,�Krzysz�tof�Kar�pe�ta
15 lu te go, pią tek godz. 19.00
Kon�CeRt�sym�fo�niCz�ny�–�Ra�Do�sŁaW�szulC dy�ry�gent
to�masz�strahl�–�wio�lon�cze�la
or�kie�stra�sym�fo�nicz�na�fil�har�mo�nii�Wro�cław�skiej
16 lu te go, so bo ta godz. 18.00
Kon�CeRt�oR�Kie�stRy�le�oPol�Di�num
ole�RuD�neR�–�Dy�Ry�gent
Ka�ta�rzy�na�zdy�bel�–�fa�got,�john�Kru�se�–�klar�net
Wro�cław�ska�or�kie�stra�Ka�me�ral�na�le�opol�di�num
17 lu te go, nie dzie la godz. 18.00
mu�zy�Ka�mi�Ło�sna�–�Kon�CeRt�Wa�len�tyn�Ko�Wy
Ben�ja�min�Bayl –�dy�ry�gent,�kla�we�syn
ni�cho�las�mul�roy�–�te�nor
WRo�CŁaW�sKa�oR�Kie�stRa�Ba�Ro�Ko�Wa
ja�ro�sław�thiel�–�kie�row�nic�two�ar�ty�stycz�ne
Chór�fil�har�mo�nii�Wro�cław�skiej
Pro�gram:�fran�cu�ska�mu�zy�ka�mi�ło�sna:�mon�te�ver�di,�stroz�-
zi,�Pur�cell,�Ha�en�del,�Ra�me�au
22 lutego, piątek godz. 19.00
KonCeRt�symfoniCzny
maRCin�maRKoWiCz –�skrzypce,�dyrygent
Bartłomiej�nizioł�–�skrzypce
orkiestra�symfoniczna�filharmonii�Wrocławskiej

MŁoDZi�MuZycy�ZaPrasZajĄ!
sty�Pen�Dy�śCi�sa�mo�RzĄ�Du�WRo�CŁa�Wia�–�mia�stu
za�pra�sza�my�na 129�kon�cert�z cy�klu:�sty�pen�dy�ści�sa�mo�-
rzą�du�Wro�cła�wia�–�mia�stu,�któ�ry�tra�dy�cyj�nie�od�bę�dzie�się
w Klu�bie�mu�zy�ki�i li�te�ra�tu�ry�we�Wro�cła�wiu.�swo�je�umie�-
jęt�no�ści�za�pre�zen�tu�ją�ucznio�wie�wro�cław�skich�szkół�mu�-
zycz�nych.�Kon�certy�od�wielu�lat�or�ga�ni�zu�je�i pro�wa�dzi
pani�ni�na Do�ma�sze�wicz�-Czaj�ka.�Wstęp�wol�ny!

18 lu te go, godz. 18.00
Klub Mu zy ki i Li te ra tu ry, pl. T. Ko ściusz ki 9



  SSzzaa  nnooww  nnii  PPaańń  ssttwwoo,,
lluu  ttyy  ttoo  ttrraa  ddyy  ccyyjj  nniiee  ww AAkkaa  ddee  mmiiii
MMuu  zzyycczz  nneejj  iimm..  KKaa  rroo  llaa  LLii  ppiińń  sskkiiee  --
ggoo  wwee  WWrroo  ccłłaa  wwiiuu  cczzaass  zzii  mmoo  wweejj
ssee  ssjjii  eegg  zzaa  mmii  nnaa  ccyyjj  nneejj..  TToo  jjeedd  nnaakk
ttaakk  żżee  cczzaass  wwiiee  lluu  aattrraakk  ccyyjj  nnyycchh  wwyy  --
ddaa  rrzzeeńń  aarr  ttyy  ssttyycczz  nnyycchh  ii nnaa  uukkoo  --
wwyycchh,,  nnaa kkttóó  rree  –– zz pprraaww  ddzzii  wwąą
pprrzzyy  jjeemm  nnoo  śścciiąą  –– pprraa  ggnnęę  wwsszzyysstt  --
kkiicchh  PPaańń  ssttwwaa  zzaa  pprroo  ssiićć..  OOdd  bbyy  wwaa  --
jjąą  ssiięę  oonnee  ww rraa  mmaacchh  RRoo  kkuu  JJuu  bbii  llee  uusszzuu 6655--llee  cciiaa  AAkkaa  ddee  mmiiii
MMuu  zzyycczz  nneejj  iimm..  KKaa  rroo  llaa  LLii  ppiińń  sskkiiee  ggoo  wwee  WWrroo  ccłłaa  wwiiuu..  

WW ssppoo  ssóóbb  sszzcczzee  ggóóll  nnyy  zzaa  cchhęę  ccaamm  ddoo uuddzziiaa  łłuu  ww kkoonn  cceerr  ttaacchh
SSttuu  ddeenncc  kkiiee  ggoo  FFee  ssttii  wwaa  lluu  PPiiaa  nnii  ssttyycczz  nnee  ggoo,,  kkttóó  rree  ggoo  ttee  ggoo  rroocczz  --
nnaa  eeddyy  ccjjaa  ppoo  śśwwiięę  ccoo  nnaa  bbęę  ddzziiee  ttwwóórr  cczzoo  śśccii  SSiieerr  ggiiee  jjaa  RRaacchh  --
mmaa  nnii  nnoo  wwaa..  ZZaa  pprraa  sszzaamm  nnaa kkoonn  cceerr  ttyy  zz uuddzziiaa  łłeemm  zzee  ssppoo  łłóóww
kkaa  mmee  rraall  nnyycchh  nnaa  sszzeejj  UUcczzeell  nnii,,  ww rraa  mmaacchh  iinn  aauu  gguu  rroo  wwaa  nnee  ggoo
wwłłaa  śśnniiee  pprroo  jjeekk  ttuu  ppoodd nnaa  zzwwąą  DDnnii  MMuu  zzyy  kkii  KKaa  mmee  rraall  nneejj..  

WW lluu  ttyymm  UUcczzeell  nniiaa  nnaa  sszzaa  ggoo  śścciićć  bbęę  ddzziiee  wwiiee  lluu  wwyy  bbiitt  nnyycchh
aarr  ttyy  ssttóóww  rróóżż  nnyycchh  ssppee  ccjjaall  nnoo  śśccii,,  kkttóó  rrzzyy  ppoo  pprroo  wwaa  ddzząą  kkuurr  ssyy
ii kkllaa  ssyy  mmii  ssttrrzzooww  sskkiiee  ddllaa  ssttuu  ddeenn  ttóóww..  OOdd  bbęę  ddzziiee  ssiięę  kkoo  lleejj  nnaa
eeddyy  ccjjaa  MMiięę  ddzzyy  nnaa  rroo  ddoo  wweejj  KKoonn  ffee  rreenn  ccjjii  NNaa  uukkoo  wweejj  TTeecchh  nnii  kkaa
ggrryy  nnaa iinn  ssttrruu  mmeenn  ttaacchh  ddęę  ttyycchh.. GGoo  śścciieemm  ssppee  ccjjaall  nnyymm  kkoonn  ffee  --
rreenn  ccjjii  bbęę  ddzziiee  zznnaa  kkoo  mmii  ttyy  oobboo  iissttaa,,  pprrooff..  FFlloo  rroo  nneell  IIoo  nnoo  aaiiaa
zz UUnnii  vveerr  ssii  ttaa  tteeaa  NNaa  ttiioo  nnaa  llaa  ddee  MMuu  zzii  ccaa  ddiinn  BBuu  ccuu  rree  ssttii..
NNaa nnaajj  bblliiżż  sszzyy  mmiiee  ssiiąącc  zzaa  ppllaa  nnoo  wwaa  llii  śśmmyy  ttaakk  żżee  wwaarrsszz  ttaa  ttyy  ddllaa
ddyy  rryy  ggeenn  ttóóww  cchhóó  rróóww,,  kkttóó  rree  ppoo  pprroo  wwaa  ddzzii  ddrr  AAllee  nnaa  TTii  cchhaa
zz UUnnii  wweerr  ssyy  ttee  ttuu  KKaa  rroo  llaa  ww PPrraa  ddzzee..  UUcczzeell  nniiaa  nnaa  sszzaa  jjeesstt
wwssppóółł  oorr  ggaa  nnii  zzaa  ttoo  rreemm XXXXXXII  eeddyy  ccjjii  ZZii  mmoo  wwee  ggoo  KKuurr  ssuu  WWoo  kkaall  --
nnee  ggoo ww DDuusszz  nnii  kkaacchh  ZZddrroo  jjuu,,  pprrzzee  zznnaa  cczzoo  nnee  ggoo  ddllaa  uucczznniióóww
sszzkkóółł  mmuu  zzyycczz  nnyycchh,,  ssttuu  ddeenn  ttóóww  ii aabb  ssooll  wweenn  ttóóww  uucczzeell  nnii  mmuu  --
zzyycczz  nnyycchh..  PPrroo  ggrraamm  iimm  pprree  zzyy  sskkłłaa  ddaa  ssiięę  zz zzaa  jjęęćć  iinn  tteerr  pprree  ttaa  --
ccyyjj  nnyycchh  ddllaa  mmłłoo  ddyycchh  wwoo  kkaa  llii  ssttóóww,,  ssee  mmii  nnaa  rriióóww,,  kkoonn  cceerr  ttóóww,,
rree  ccii  ttaa  llii,,  wwaarrsszz  ttaa  ttóóww  ooppee  rroo  wwyycchh,,  wwyy  kkłłaa  ddóóww  ii pprree  lleekk  ccjjii
oottwwaarr  ttyycchh  ddllaa  ppuu  bblliicczz  nnoo  śśccii..  ZZaa  pprraa  sszzaamm  PPaańń  ssttwwaa  ttaakk  żżee
nnaa kkoonn  cceerr  ttyy  ppoo  śśwwiięę  ccoo  nnee  ppaa  mmiięę  ccii  wwyy  bbiitt  nnyycchh  aarr  ttyy  ssttóóww
zzwwiiąą  zzaa  nnyycchh  zz AAkkaa  ddee  mmiiąą  MMuu  zzyycczz  nnąą  oorraazz  nnaa oottwwaarr  ttee  pprrzzee  --
ssłłuu  cchhaa  nniiaa IIVV AAkkaa  ddee  mmiicc  kkiiee  ggoo  KKoonn  kkuurr  ssuu  PPiiee  śśnnii  AArr  ttyy  ssttyycczz  nneejj..  

ZZ rraa  ddoo  śścciiąą  zzaa  cchhęę  ccaamm  PPaańń  ssttwwaa  ddoo uucczzeesstt  nniicc  ttwwaa  ww iimm  pprree  --
zzaacchh  oorr  ggaa  nnii  zzoo  wwaa  nnyycchh  pprrzzeezz  wwrroo  ccłłaaww  sskkąą  AAkkaa  ddee  mmiięę  MMuu  --
zzyycczz  nnąą..  WWiiee  rrzzęę,,  żżee  uuddzziiaałł  ww nniicchh  ddoo  ssttaarr  cczzyy  PPaańń  ssttwwuu  wwiiee  lluu
nniiee  zzaa  ppoo  mmnniiaa  nnyycchh  wwrraa  żżeeńń  aarr  ttyy  ssttyycczz  nnyycchh..  

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

LU TY 2013 
W AKA DE MII MU ZYCZ NEJ

10 – 17 II Dusz ni ki Zdrój
XXXI ZI MO WY KURS WO KAL NY
W pro gra mie kur su: za ję cia in ter pre ta cyj ne, se mi na ria
mi strzow skie, kon cer ty ka me ral ne, re ci ta le, warsz ta ty
ope ro we, wy kła dy i pre lek cje. 

18 II, godz. 9.00 – 18.00 AM, sa la 207
MI STRZOW SKI KURS OBO JO WY
pro wa dzi prof. Flo re nel Io no aia 
(Uni ver si ta tea Na tio na la de Mu zi ca din Bu cu re sti)

18 – 25 II, godz. 19.00 AM, Sa la Te atral na
STU DENC KI FE STI WAL PIA NI STYCZ NY
w 140. rocz ni cę uro dzin Sier gie ja Rach ma ni no wa
wyko naw cy: stu den ci klas for te pia nu

19 – 20 II, godz. 19.00 AM, Sa la Ka me ral na
IV MIĘ DZY NA RO DO WA KON FE REN CJA NA UKO WA
Tech ni ka Gry na In stru men tach Dę tych
gość kon fe ren cji – Flo re nel Io no aia (Bu ka reszt) 

25, 26, 27 II, godz. 19.00 
Aka de mia Mu zycz na, Sa la Te atral na i Ka me ral na
DNI MU ZY KI KA ME RAL NEJ 
Kon cert z oka zji 50. rocz ni cy śmier ci F. Po ulen ca
Non trop po se rio – tan go i jazz w Aka de mii
Ar cy dzie ła ka me ra li sty ki for te pia no wej

27 II, godz. 12.00 – 17.00 AM, Sa la Te atral na
WARSZ TA TY DLA DY RY GEN TÓW CHÓ RÓW
pro wa dzi dr Ale na Ti cha (Uni wer sy tet Ka ro la w Pra dze)

27 II, godz. 19.00 AM, Sa la Te atral na
KON CERT Z CY KLU „NA SI MI STRZO WIE”
po świę co ny pa mię ci wy bit nych pe da go gów AM

28 II – 1 III, godz. 9.00 AM, Sa la Te atral na
IV AKA DE MIC KI KON KURS 
PIE ŚNI AR TY STYCZ NEJ 
po świę co ny twór czo ści S. Rach ma ni no wa
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le�oPol�Di�nuM�Za�Pra�sZa!
Wro�cław�ska�or�kie�stra�Ka�me�ral�na le�oPol�Di�num�za�pra�-
sza�me�lo�ma�nów�na dwa�kon�cer�ty�–�2�i 16�lu�te�go,�pod ba�-
tu�tą�uzna�nych�dy�ry�gen�tów.�
jO SePh SWeN SeN –�ja�ko�so�li�-
sta�skrzy�pek�i dy�ry�gent�wy�stą�-
pi 2�lu�te�go.�ame�ry�ka�nin�po�cho-
dze�nia�nor�we�sko�-ja�poń�skie�go.
to�je�den�z naj�bar�dziej�uta�len�to�-
wa�nych� ar�ty�stów,� pra�cu�je
z wie�lo�ma�uzna�ny�mi�or�kie�stra�mi�na świe�cie,�wy�ko�nu�je
mu�zy�kę�ka�me�ral�ną,�jest�też�kom�po�zy�to�rem�oraz�za�ło�ży�-
cie�lem� cha�ry�ta�tyw�nej� fun�da�cji� dzia�ła�ją�cej� ar�ty�stycz�nie
w sta�nie�ver�mont.�z le�oPol�Di�num�wy�ko�na swo�je�opra�-
co�wa�nie�kom�po�zy�cji�Pro�ko�fie�wa�oraz�se�re�na�dę�mo�zar�ta
i sek�stet�Czaj�kow�skie�go.

2 lu te go, godz. 18.00 – Sa la Fil har mo nii Wro cław skiej

OLa RUd NeR –�kon�cert 16�lu�te�go�po�-
pro�wa�dzi�rów�nież�skrzy�pek,�by�ły�kon�-
cert�mistrz�ta�kich�or�kiestr�jak�Ca�me�ra�ta
sal�zburg� czy� Wie�deń�ska� or�kie�stra
sym�fo�nicz�na, a obec�nie�dy�ry�gent�na�-
czel�ny�Württen�ber�gi�sche�Phil�har�mo�-
nie� w Reu�tlin�gen.� W kom�po�zy�cji
Ri�char�da�straus�sa�Du�et�na klar�net�i fa�-
got�wy�stą�pi�na�sza�wro�cław�ska�zna�ko�-
mi�ta� fa�go�cist�ka� Ka�ta�Rzy�na zDy�Bel,� lau�re�at�ka� wie�lu
kon�kur�sów�oraz�joHn�KRu�se z Da�nii,�lau�re�at�wie�lu�na�gród
i kon�kur�sów,�so�li�sta�the�Roy�al�Da�nish�or�che�stra.�W pro�gra�-
mie�kom�po�zy�cje�Hin�de�mi�tha,�straus�sa�i mo�zar�ta.

16 lu te go, godz. 18.00 – Sa la Fil har mo nii Wro cław skiej

mu�zyCz�ne�Po�że�gna�nie�aR�ty�sty
kon�cert�Pa�Mię�ci�ja�re�My�kli�cHa

naj�lep�szym�epi�ta�fium�dla
gi�ta�rzy�sty� jest� mu�zy�ka,
dla�te�go� wspo�mi�na�jąc
zmar�łe�go�nie�daw�no�ja�re�-
mę� Kli�cha� Wro�cław�skie
to�wa�rzy�stwo�gi�ta�ro�we�za�-
pra�sza�na kon�cert�po�świę�-
co�ny�je�go�pa�mię�ci.
ja�Re�ma�KliCH był�ce�nio�-
nym�gi�ta�rzy�stą�kla�sycz�nym

i człon�kiem�za�ło�życie-��lem�Wro�cław�skie�go�to�wa�rzy�stwa�gi�-
ta�ro�we�go.�zmarł 10�stycz�nia 2013�ro�ku,�w wie�ku 44�lat.�Po�-
zo�sta�wił� po so�bie� wie�le� na�grań,� wy�wia�dów,� re�cen�zji
i aneg�dot,�któ�re�ra�zem�two�rzą�spój�ny�por�tret�ja�re�my�Kli�cha
ja�ko�ar�ty�sty�nie�prze�cięt�ne�go,�o wy�ra�fi�no�wa�nym�gu�ście�mu�-
zycz�nym�i po�czu�ciu�hu�mo�ru.�Wszyst�kie�te�ma�te�ria�ły�zo�sta�-
ną� za�pre�zen�to�wa�ne� w prze�rwach� kon�cer�tu� w po�sta�ci
pre�zen�ta�cji�au�dio�wi�zu�al�nej.�Dla�ja�re�my�Kli�cha�za�gra�ją�je�go
wie�lo�let�ni�przy�ja�cie�le:�an�na Pie�trzak,�Ka�mil�Bart�nik,�sła�wo�-
mir�Do�la�ta,�Krzysz�tof�Pe�łech,�Ro�bert�Hor�na i ar�tur�le�sic�ki.
Kon�cer�to�wi�to�wa�rzy�szyć�bę�dzie�wer�ni�saż�wy�sta�wy�prac
Ka�ta�rzy�ny�Klich�pt.�„Bo�mi�sie�Ko�cha�my”,�przed�sta�wia�ją�-
cej�ko�lek�cję�ry�sun�ków�i ob�ra�zów�o te�ma�ty�ce�mu�zycz�nej.
ja�re�ma�Klich�był�ce�nio�nym�gi�ta�rzy�stą�kla�sycz�nym,�ab�sol�-
wen�tem�am�im.�Ka�ro�la�li�piń�skie�go�we�Wro�cła�wiu,�z któ�rą
już�ja�ko�ad�iunkt�zwią�za�ny�był�do koń�ca�ży�cia.�uczył�rów�nież
w ze�spo�le�szkół�mu�zycz�nych�w le�gni�cy.�Był� lau�re�atem
mię�dzy�na�ro�do�wych�kon�kur�sów�gi�ta�ro�wych�i go�ściem�pre�-
sti�żo�wych�eu�ro�pej�skich�fe�sti�wa�li.�Bi�le�ty: 15/25 zł.
28 lu te go, godz. 18.00 – wer ni saż (wy sta wa do 31.03 br.)

28 lu te go, godz. 19.00 – kon cert pa mię ci ja re my Kli cha
biu ro Fe sti wa lo we Im part 2016, ul. Ma zo wiec ka 17

fot.�H.�feuerstein
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sZtu�ka�ŁĄ�cZy�Po�ko�le�nia
in�sPi�Ra�Cje�fla�men�Co�–�PRze�ni�Ka�nie�Kul�tuR

te�go�rocz�ny�fe�sti�wal,�którego
organizatorem�od pię�ciu� lat
jest�mło�dzie�żo�wy�Do�m�Kul�tu�-
ry�Wro�cław�-Krzy�ki,�od�bę�dzie
się�w dniach 5-8�marca�br.
uczest�ni�ka�mi� fe�sti�wa�lu� są
dzie�ci�oraz�mło�dzież�na róż�-
nych� po�zio�mach� edu�ka�cyj�-
nych� oraz� pro�fe�sjo�nal�ni
ar�ty�ści�wie�lu�dzie�dzin�sztu�ki.
Pro�jekt�ma�cha�rak�ter�edu�ka�-
cji� mię�dzy�kul�tu�ro�wej,� któ�ra
sprzy�ja�roz�wo�jo�wi�to�le�ran�cji
i sza�cun�ku�wo�bec�in�nych.�
W ra�mach� fe�sti�wa�lu,� ,

odbędzie�się�koncert�ar�tyst�ki�fla�men�co�Clau�Dii�CRuz
Con�gRu�Po�De�CoR�Do�Ba.�tancerka�z�Kadyksu�naukę
tańca� rozpoczęła� już� w� wieku� 5� lat.� Występowała� ze
znakomitymi� artystami� na�wielu� festiwalach� flamenco
zdobywając�wiele�nagród.

7 marca, godz. 19.00, Sy na goga pod bia łym bo cia nem
bi le ty: 30 zł www.fla men co.mdk -krzy ki.pl

kar�na�wa�Ło�wy�Bal�we�nec�ki
W pro�gra�mie�ba�lu�na�uka�i wspól�ne�wy�ko�na�nie�tań�ców�hi�-
sto�rycz�nych,�kon�kurs�na naj�pięk�niej�szą�ma�skę�oraz�po�czę�-
stu�nek.� obo�wią�zu�ją� ma�ski� i stro�je� hi�sto�rycz�ne� lub
współ�cze�sne�stro�je�wie�czo�ro�we�(dla�pań�dłu�gie�su�kien�ki).
or�ga�ni�za�to�rem�ba�lu�jest�se�re�nis�si�ma�Wra�ti�sla�via,�je�den
z naj�dłu�żej�dzia�ła�ją�cych�ze�spo�łów�tań�ca�daw�ne�go�w Pol�-
sce.�ze�spół�pro�wa�dzi� tak�że�ca�ło�rocz�ne�za�ję�cia� z tań�ca
daw�ne�go�dla�po�cząt�ku�ją�cych.
Bilety: 30zł�oso�ba/50zł�pa�ra�(przed�pła�ta�na kon�to)�lub 35zł
od oso�by�w dniu�im�pre�zy.�Re�zer�wa�cja:�kon�takt.se�re�nis�si�-
ma@gma�il.com,�tel. 667 762 854.

9 lu te go, godz. 18.00-22.00
Sa la ban kie to wa, ul. Ka te dral na 4
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Pan�ny�Z Do�BrycH�Do�Mów
na RzeCz�Bez�Dom�nyCH�zWie�RzĄt

Kon�cert�cha�ry�ta�tyw�ny�i au�kcja�dzieł�sztu�ki.�Do�chód�z im�-
pre�zy�zo�sta�nie�prze�ka�za�ny�na kon�to�dwóch�wro�cław�skich
or�ga�ni�za�cji�–�fun�da�cji 2+4�i sto�wa�rzy�sze�nia�eKo�stRaż.
ty�tu�ło�we�pan�ny,� to�aga�Dam�rych,�ali�cja� ja�nosz,�ania
Kłys,� asia� Kwa�śnik,� na�ta�lia� lu�bra�no,�mar�ce�li�na i ada
styrcz.�to�wa�rzy�szyć�im�bę�dzie�trio�smycz�ko�we�w skła�dzie
ewa�Hof�man,�ola�Kwia�tek�i Bo�że�na Ro�dzeń�-ja�rosz�oraz
du�et�aku�stycz�ny�Da�wid�Kor�ba�czyń�ski�i Bar�tek�miar�ka.�go�-
ściem�spe�cjal�nym�bę�dzie�zgas,�a ca�łość�po�pro�wa�dzą�nie�-
za�stą�pie�ni�mo�ni�ka�ja�wor�ska�z Ra�dia�Ram�oraz�Ra�dek
Bie�lec�ki�z ka�ba�re�tu�neo�nów�ka.
Pod�czas�cha�ry�ta�tyw�nej�au�kcji�wy�li�cy�to�wa�ne�zo�sta�ną�pra�-
ce�m.in.� an�ki�mie�rze�jew�skiej,� Pau�li�ny� Kor�ba�czyń�skiej,
mar�ty�lech,�Pau�li�ny�ma�ger�i Do�ro�ty�Ko�rot�ko.

5 lu te go, godz. 19.00. bi le ty: 30zł
Oda Fir lej, ul. Gra bi szyń ska 56

kro�ke�&�urna�(Mon�go�lia)
urna�Cha�har�-tugc�hi�uro�-
dzi�ła�się�w ro�dzi�nie�ho�dow�-
ców� z pa�stwisk� or�dos
w mon�go�lii� We�wnętrz�nej.
Dziś�jest�uwa�ża�na za jed�ną
z naj�wy�bit�niej�szych�wo�ka�li�-
stek�azji.� urna� pie�lę�gnu�je
w swej� mu�zy�ce� tra�dy�cję
i du�cha�swej�oj�czy�zny,�któ�-

re�prze�ka�zu�je�pu�blicz�no�ści�pod�czas�wy�stę�pów�na ca�łym
świe�cie.�zde�cy�do�wa�ła�się�na ka�rie�rę�wo�kal�ną,�kon�cen�tru�-
jąc�się�na za�dzi�wia�ją�cej�mno�go�ści�barw�swo�je�go�gło�su,
któ�ry�ma�za�kres�aż�czte�rech�oktaw.

26 lu te go, godz. 19.00. bi le ty: 80/60/45/30zł
Sy na go ga Pod bia łym bo cia nem, ul. Włod ko wi ca 7

asia�i ko�ty
trio:� asia,� Ki�cek� i mi�cek.
Wo�ka�list�ka� ze�spo�łu� jo�an�-
na Kuź�ma�na sce�nie�wcie�la
się�w ro�lę�sin�ger/son�gw�ri�-
te�ra,�przy�wo�łu�jąc�sko�ja�rze�-
nia�ze�zło�ty�mi�la�ta�mi 60.
jej�przej�mu�ją�cy�głos�i peł�ne
emo�cji� in�ter�pre�ta�cje� na�su�-
wa�ją�sko�ja�rze�nia�z ta�ki�mi�ar�-
tyst�ka�mi�jak�Pj�Ha�rvey,�to�ri�amos�czy�Cat�Po�wer.�to�mu�zy�ka
me�lo�dyj�na i skraj�nie�in�tro�wer�tycz�na.�nie�flir�tu�je�z pu�blicz�no�-
ścią,� nie� ko�kie�tu�je� słu�cha�czy.� sa�mo�ist�nie�je�we�wła�snym
wszech�świe�cie,�do któ�re�go�trze�ba�się�wy�brać�oso�bi�ście.

11 lu te go, godz. 20.00. bi le ty: 10/15zł
Oda Fir lej, ul. Gra bi szyń ska 56

Mo�ja�Mi�ŁoŚć�–�Fla�Men�co
Kon�cert� ta�necz�ny.�na jed�nej�sce�nie� za�pre�zen�tu�je�się 5
wro�cław�skich�tan�ce�rek,�wła�ści�cie�lek�szkół�fla�men�co�i na�-
uczy�cie�lek:�ju�sty�na ja�rek,�aga�ta�„la�Ro�si�ta”�ma�kow�ska,
Ka�ty�„la�yedra”�ma�łec�ka,�an�na „sa�mi�ra”�men�dak�–�Cze�-
kaj,�an�na Pat�kie�wicz.�ta�kie�go�wy�da�rze�nia�jesz�cze�na wro�-
cław�skiej�sce�nie�fla�men�co�nie�by�ło!
3 lu te go, g. 19.00. b: 15/20zł – Mle czar nia, ul. Włod ko wi ca

Pe�ter�j.�BircH
mło�dy�pol�ski�son�gw�ri�ter�ser�wu�je�nam�swój�pierw�szy�dłu�-
go�gra�ją�cy� al�bum� „When� the� sun’s� Ri�sin”� over� the
town”.�sam�za�grał�na per�ku�sji,�gi�ta�rze�aku�stycz�nej,�kla�-
wi�szach� i tam�bu�ry�nie.� śpie�wa� rów�nież�we�wszyst�kich
utwo�rach.�na�praw�dę�na�zy�wa�się�Piotr�jan�Brze�ziń�ski.�Po�-
cho�dzi�z Wo�ło�wa,�mia�sta�po�ło�żo�ne�go�na Dol�nym�ślą�sku.�
9 lu te go, godz. 20.00. bi le ty: 5zł – bo rów ka, ul. Świd nic ka 38

fot.�K.�stelter

Mísi’a
Po 20�la�tach�ka�rie�ry�mu�zycz�-
nej�za�po�cząt�ko�wa�nej�de�biu�-
tanc�ką� pły�tą� za�ty�tu�ło�wa�ną
po pro�stu� „mísia”� (emi
1991)� i po upły�wie�de�ka�dy
od wy�da�nia�jej�ostat�nie�go�al�-
bu�mu� z tra�dy�cyj�nym� fa�-
do „Ri�tu�al”� (era�to� 2001),

pro�jekt�sen�ho�ra�da�no�ite�wy�da�je�się�oczy�wi�stym�i waż�nym
kro�kiem�w ka�rie�rze�ar�ty�stycz�nej�mísi.�Kon�cep�cja�al�bu�mu�za�-
kła�da�po�łą�cze�nie�tra�dy�cyj�nej�mu�zy�ki�fa�do z tek�sta�mi�stwo�-
rzo�ny�mi�wy�łącz�nie�przez�ko�bie�ty�–�po�et�ki�i pi�sar�ki�(m.in.:
He�lia�Cor�re�ia,�li�dia�jor�ge�czy�flor�be�la�espan�ca),�in�ne�wo�ka�-
list�ki�t.j.�amélia�mu�ge�czy�ad�ria�na Cal�can�hot�to�oraz�le�gen�-
dy�fa�do:�ama�lię�Ro�dri�gu�es,�al�di�nę�Du�ar�te�czy�wła�śnie�mísię.

15 lu te go, godz. 19.00. bi le ty: 200/150/100/60zł
CS Im part, ul. Ma zo wiec ka 17
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woj�tek�Pi�li�cHow�ski�BanD
Wy�bra�ny� naj�lep�szym� pol�-
skim�ba�si�stą�przez�czy�tel�ni�-
ków� ma�ga�zy�nu� „gi�ta�ra
i Bas”,�jest�też�czte�ro�krot�-
nym� lau�re�atem� na�gro�dy
Play� Box� –� przy�zna�wa�nej
przez� Pol�skie� Roz�gło�śnie
Ra�dio�we.�na naj�now�szym
krąż�ku�znaj�dzie�my�prze�kro�-

jo�wy� ma�te�riał� z bo�ga�te�go� do�rob�ku� ar�ty�sty,� wy�ko�na�ny
pod�czas�trwa�ją�ce�go�nie�mal 2�go�dzi�ny�kon�cer�tu.�zna�la�zły
się�tu�za�rów�no�utwo�ry�z ostat�niej�je�go�pły�ty�„fa�ir�of�no�-
ise”�(2010),�jak�i ze�star�szych�al�bu�mów,�w tym�de�biu�tanc�-
kie�go�krąż�ka�„Woj�tek�Pi�li�chow�ski”�(1994).�nie�bra�ku�je
tak�że� licz�nych� nie�spo�dzia�nek� mu�zycz�nych� za�rów�no
od stro�ny�aran�ża�cyj�nej�jak�i wy�ko�naw�czej.
skład�ze�spo�łu�two�rzą:�le�na�Ro�mul,�ar�tur�„Boo�Boo”�twa�-
row�ski,� to�mek� „ża�ba”�mą�dzie�lew�ski,� to�mek� „świ�der”
świerk�oraz�ma�te�usz�Bie�gaj.�

3 lu te go, godz. 19.00. Wstęp wol ny!
CK za MeK, pl. Świę to jań ski 1

no�cHe�De�Bo�le�ros�i Mag�Da�na�var�re�te
Dzię�ki� no�wa�tor�skie�mu� po�-
dej�ściu�do aran�ża�cji�i har�mo�-
nii� no�che� de� Bo�le�ros
od�ku�rza�tra�dy�cyj�ne�me�lo�die
z Hisz�pa�nii�i ame�ry�ki�Ła�ciń�-
skiej,�i na�da�je�im�współ�cze�-
sny�wy�miar.�ze�spół�czer�pie
z la�ty�no�ame�ry�kań�skich� ko�-
rze�ni�i�łą�czy�ga�tun�ki�mu�zycz�-

ne�i ba�wi�się�kon�wen�cją,�dzię�ki�cze�mu�wy�pra�co�wał�so�bie
ory�gi�nal�ny�styl�zwa�ny�przez�kry�ty�ków�mu�zycz�nych�„re�tro�la�-
ti�no”.�gru�pę�two�rzy�sied�miu�mu�zy�ków�z ame�ry�ki�Po�ł.�i Pol�-
ski.�Wraz�z ze�spo�łem�wy�stą�pi�mag�da�na�var�re�te.

7 lu te go, godz. 20.00. bi le ty: 25/30zł
Klub łykend, Pod wa le 37/38

wro�cŁaw�skie�warsZ�ta�ty�Mu�ZycZ�ne

jam�ses�sion�z mi�stRzem�gi�ta�Ry�Ba�so�Wej
zapraszamy�do bez�płat�ne�go�uczest�nic�twa�w jam�ses�sion
w ra�mach�Wro�cław�skich�Warsz�ta�tów�mu�zycz�nych�Wojt�-
ka�Pi�li�chow�skie�go.�jam�po�pro�wa�dzi�Woj�tek�Pi�li�chow�ski,
udział�we�zmą�wy�kła�dow�cy�oraz�uczest�ni�cy�warsz�ta�tów.�

4, 6 lu te go, godz. 20.00. Wstęp wol ny!
łykend, Pod wa le 37/38

Ma�Łe�in�stru�Men�ty
ol�BrZyM i kur�Du�Pel

ma�Łe�in�stRu�men�ty�–�za�ło�żo�na�w 2006�r.�przez�Paw�ła�Ro�-
mań�czu�ka�gru�pa�wy�ko�rzy�stu�je�w swo�jej�mu�zy�ce�wszel�kie�go
ro�dza�ju�ma�łe�urzą�dze�nia�do ge�ne�ro�wa�nia�dźwię�ków:�od dzie�-
cię�cych�za�ba�wek�po pro�fe�sjo�nal�ne�ma�łe�in�stru�men�ty.�Wro�-
cław�ska� gru�pa� two�rzy� mu�zy�kę� za po�mo�cą� wsze�la�kich
obiek�tów,�któ�re�są�nie�du�że�i emi�tu�ją�dźwięk�–�in�stru�men�tów,
za�ba�wek,�przed�mio�tów�co�dzien�ne�go�użyt�ku�–�po�szu�ku�jąc
no�wych�barw�i prze�strze�ni�w mu�zy�ce.
ol�BRzym�i KuR�Du�Pel to�fre�ejaz�zo�wy�du�et�im�pro�wi�za�-
to�rów� z trój�mia�sta.�mu�zy�cy� spo�tka�li� się�w 2007� ro�ku
na jam�ses�sion�w gdy�ni.�na kon�cer�tach�za�wsze�to�wa�rzy�-
szy�mu�zy�kom�vj�lub�vjka�–�na ubra�ne�w bia�łe�uni�for�my
cia�ła�ol�brzy�ma�i Kur�du�pla�pa�da�ją�wi�zu�ali�za�cje,�tak�że�two�-
rzo�ne� na ży�wo.� im�pro�wi�za�cja� po�cią�gnię�ta� jest� więc
do gra�nic�–�tak�jak�nie�wie�my,�co�zda�rzy�się�na sce�nie,�tak
sa�mo�nie�wie�my,�co�po�ja�wi�się�w rzut�ni�ku.
za wi�zu�ali�za�cje� pod�czas� wy�stę�pu� od�po�wie�dzial�na
jest�Hertz�sh�mertz�–�aga�ta�Kró�lak�–�po�cho�dzą�ca�z gdań�-
ska�ilu�stra�tor�ka,�gra�fik�i vj.�ab�sol�went�ka�gdań�skiej�aka�de�-
mii�sztuk�Pięk�nych�na kie�run�ku�gra�fi�ka

godz. 20.00 – OL bRzYM I KUR dU PeL
godz. 21.00 – Ma łe IN STRU MeN TY

15 lu te go – CK ago ra, ul. Serb ska 5a. bi le ty: 15 zł

28 lu te go, godz. 19.00
X lat�ze�sPo�Łu�za Ho�Ry�zon�tem�
Klub�mu�zycz�ny�Ły�kend,�Pod�wa�le 37/38,�bi�le�ty: 15/20zł
za Ho�ry�zon�tem,�or�kie�stra�sa�man�ta,�f.�a.�n.�t.,�Pod masz�-
tem,�Po�my�sły�zna�le�zio�ne�w tra�wie.�
1 mar ca, godz. 19.00
XXX�lat�zesPoŁu Ry�CzĄ�Ce�DWu�Dziest�Ki
Cs�im�PaRt,�ul.�ma�zo�wiec�ka 17,�bi�le�ty: 45/50/35/40zł
Ry�czą�ce�Dwu�dziest�ki,�Ba�na�na Bo�at,�an�drzej�Ko�ryc�ki&Do�-
mi�ni�ka�żu�kow�ska,�mi�ro�sław�„Ko�val”�Ko�wa�lew�ski,�ma�rek
szu�raw�ski,�Praw�dzi�we�Per�ły,�Dra�ke
2 mar ca, godz. 12.00, szan�ty�Dla�Dzie�Ci
Cs�im�PaRt,�ul.�ma�zo�wiec�ka 17,�bi�le�ty:�40�– 15 zł
Pro�wa�dze�nie�mi�ro�sław�„Ko�val”�Ko�wa�lew�ski�z ze�spo�łem
zej�man&gar�kum�pel
2 mar ca, godz. 15.00, Kon�CeRt�szan�ty�Kla�syCz�nej
Cs�im�PaRt,�ul.�ma�zo�wiec�ka 17,�bi�le�ty:�40/45/30/35zł
Czte�ry�Re�fy,�sta�re�Dzwo�ny,�Ba�na�na Bo�at,�Praw�dzi�we�Per�ły�
2 mar ca, godz. 20.00, Kon�CeRt�noC�ny
Cs�im�PaRt,�ul.�ma�zo�wiec�ka 17,�bi�le�ty: 55/60/45/50zł
me�cha�ni�cy�shan�ty,�eKt�-gdy�nia,�zej�man&gar�kum�pel,�or�-
kie�stra�sa�man�ta,�f.a.n.t.,�za Ho�ry�zon�tem,�je�rzy�Po�ręb�ski.
3 mar ca, godz. 16.00, BaR�Do�Wie�Ku�BRy�Ku
Ły�KenD,�Pod�wa�le 37/38,�bi�le�ty:�25/30zł
je�rzy�Po�ręb�ski,�Ry�szard�mu�zaj.�
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ko�niec�Świa�ta�
lou�RoC�KeD�fest�–�Pun�Ky�Reg�gae�li�ve 2013

Ko�niec�świa�ta�to�rock&rol�lo�wo�-fol�ko�wa�wi�zy�tów�ka�ślą�ska.
od 2000�ro�ku�za�gra�li�po�nad 800�kon�cer�tów�w Pol�sce�i�za
granicą.�Wy�da�li�sześć�płyt.�te�raz�przy�szedł�czas�na siód�-
mą�pt.�Ho�tel�Po�lo�nia.�Wszyst�kie�tek�sty�na�pi�sał�ja�cek
stę�szew�ski,�a więc�są�te�ma�ty�t.j.�mi�łość,�ży�cie�w me�tro�po�-
lii,�od�wo�ła�nia�do sze�ro�ko�po�ję�tej�kul�tu�ry�ma�so�wej�(no�ha�vi�-
ca,�za�or�ski),�jak�i wy�so�kiej�oraz�ży�cia�po�li�tycz�ne�go.�Ko�nieC
śWia�ta�po�sze�rza�mu�zycz�ne�em�ploi�włą�cza�jąc�w swo�ją�tra�-
dy�cyj�ną�mie�szan�kę�ele�men�ty� tan�ga,� reg�gae,� tra�dy�cyj�nej
mu�zy�ki�szkoc�kiej,�a na�wet�roc�ka�ka�li�for�nij�skie�go.

24 lu te go, godz. 16.00. bi le ty: 39/48/55/60zł
Klub eter, ul. Ka zi mie rza Wiel kie go 19

kon�cert�wa�len�tyn�ko�wy
PoD DRze�Wem�ma�gno�lii�–�stan�DaR�Dy�jaz�zo�We

ja�go�Da�BRze�ziŃ�sKa�–�vo�cal
Łu�Kasz�Pe�ReK�–�pia�no,�Re�na�ta�za�gÓR�sKa�–�vo�cal

10 lu te go, godz. 18.00. bi le ty: 5zł
WK For ma ty, ul. Sam bor ska 3-5

gu�itar�Day�
zapraszamy�na�nie�co�dzien�-
ne�wy�da�rze�nie�pod na�zwą
gu�itar�Day,� or�ga�ni�zo�wa�ne
przez� Wro�cław�skie� to�wa�-
rzy�stwo�gi�ta�ro�we.�Wszyst�-
ko� co� zwią�za�ne� z gi�ta�rą,
a więc�pły�ty,�wy�daw�nic�twa
mu�zycz�ne,� in�stru�men�ty
i przede�wszyst�kim�mu�zy�ka
gra�na na ży�wo,�znaj�dzie�się
w pro�gra�mie�im�pre�zy.�

gu�itar�Day�roz�pocz�nie�się�o go�dzi�nie 17.00�wraz�z otwar�-
ciem�tar�gów�gi�ta�ro�wych�we�foy�er�i ga�le�rii�im�par�tu.�na sto�-
iskach� za�pre�zen�tu�ją� się� skle�py,� szko�ły� mu�zycz�ne� oraz
or�ga�ni�za�to�rzy�róż�nych�im�prez�gi�ta�ro�wych,�od�by�wa�ją�cych
się�w Pol�sce.�W mię�dzy�cza�sie�w sa�li�ka�me�ral�nej�im�par�tu
od�będą�się�krót�kie�re�ci�ta�le�uzdol�nio�nych�mło�dych�gi�ta�rzy�-
stów�z dol�no�ślą�skich�szkół�mu�zycz�nych,�lau�re�atów�kon�-
kur�sów�gi�ta�ro�wych.�o go�dzi�nie 19.00�mło�dzież�od�da�sce�nę
pro�fe�sjo�na�li�stom�–�uty�tu�ło�wa�nym�gi�ta�rzy�stom�zwią�za�nym
z Wro�cła�wiem,�któ�rzy�za�pre�zen�tu�ją�róż�ne�sty�le�mu�zy�ki�gi�-
ta�ro�wej.�ja�ko�pierw�szy�wy�stą�pi�du�et�Krzysz�to�fa�Pe�łe�cha
i Ro�ber�ta�Hor�ny,�któ�rzy�wy�ko�na�ją�in�spi�ru�ją�cą�mie�szan�kę
utwo�rów�kla�sycz�nych,�jaz�zo�wych�i la�ty�no�skich.�W re�per�tu�-
arze�fla�men�co�za�pre�zen�tu�ją�się�Ka�mil�Bart�nik�i Bar�tło�miej
Hel�wig.�to�wa�rzy�szyć�im�bę�dzie�ur�szu�la�że�brow�ska�-Kac�-
przak,�zna�ko�mi�ta�tan�cer�ka�fla�men�co,�cho�re�ograf�i in�struk�-
tor�ka�tań�ca.�Wie�czór�za�koń�czy�blu�eso�wy�wy�stęp�lesz�ka
Ci�choń�skie�go,�li�de�ra�naj�więk�szej�or�kie�stry�gi�ta�ro�wej�świa�-
ta,�któ�ra�co�ro�ku�na wro�cław�skim�ryn�ku�przy dźwię�kach
mu�zy�ki�ji�mie�go�Hen�dri�xa�po�dej�mu�je�się�bi�cia�gi�ta�ro�we�go
Re�kor�du�gu�in�nes�sa.�
PRo�gRam�gu�itaR�Day
17.00-20.00 taR�gi�gi�ta�Ro�We
18.00-18.45 kon�cert�lau�re�atów�kon�kur�sów�gi�ta�ro�wych
19.00-19.45 Pe�łech�&�Hor�na Duo�(jazz/clas�sic/la�tin)
20.00-20.45 Bart�nik�&�Hel�wing�&�że�brow�ska�(fla�men�co)
21.00-21.45 le�szek�Ci�choń�ski�(blu�es)�

bi le ty: 15/30 zł Wstęp na Tar gi Gi ta ro we bez płat ny!
8 lu te go, godz. 17.00 – CS Im part, ul. Ma zo wiec ka 17

aniel�lo�De�si�De�rio
GWIaz dĄ IX GI Ta RO Ma NII W jeLeNIej GóRze

Po raz�dzie�wią�ty�od�bę�dzie�się�w je�le�niej�gó�rze�mię�dzy�-
na�ro�do�wy� fe�sti�wal� i Kon�kurs� im.� Łu�ka�sza� Pie�trza�ka�
gi�ta�Ro�ma�nia.�Pod�czas�wie�czor�nych�kon�cer�tów�wy�słu�-
cha�my�re�ci�ta�li:�aniel�lo�De�si�de�rio�–�le�gen�dar�ne�go�wło�skie�go
wir�tu�oza�gi�ta�ry�okrzyk�nię�te�go�„naj�zna�ko�mit�szym�ta�len�tem
na�szej�de�ka�dy”,�gi�ta�rzy�sty�Ro�ber�ta�Hor�ny�wraz�z mez�zo�so�-
pra�nist�ką�iza�be�lą�Ko�peć�w pro�jek�cie�„Piaz�zol�la.�show�me
your�tan�go”�oraz�bia�ło�ru�skich�ar�ty�stów:�man�do�li�nist�ki�Kat�-
si�Pra�kop�chyk�i gi�ta�rzy�sty�ja�na skry�ha�na,�w in�ter�pre�ta�cji
mu�zy�ki�ba�ro�ko�wej�i współ�cze�snej.�Kon�cer�ty�mi�strzów�po�-
prze�dzą�wy�stę�py�ant�ka�to�ma�szew�skie�go�i Bian�ki�sza�la�ty
–�lau�re�atów�ty�tu�łu�Wiel�kie�go�gi�ta�ro�ma�nia�ka 2012.
W go�dzi�nach�po�ran�nych�od�bę�dą�się�prze�słu�cha�nia�kon�kur�-
so�we,�w któ�rych�mło�dzi�adep�ci�gry�na gi�ta�rze�za�pre�zen�tu�ją
swe�umie�jęt�no�ści�przed mię�dzy�na�ro�do�wym�ju�ry�pod prze�-
wod�nic�twem�Pio�tra�Pa�ła�ca.�W go�dzi�nach�po�po�łu�dnio�wych
uczest�ni�cy�kon�kur�su�bę�dą�mie�li�moż�li�wość�od�by�cia�lek�cji
mi�strzow�skich�z ar�ty�sta�mi�te�go�rocz�nej�edy�cji�fe�sti�wa�lu.
14 lu te go godz. 19.00 –�Kon�CeRt�in�au�gu�Ra�Cyj�ny
an�tek�to�ma�szew�ski�–�Wiel�ki�gi�ta�ro�ma�niak 2012
iza�be�la�Ko�peć�–�mez�zo�so�pran,�Ro�ber�Hor�na –�gi�ta�ra

au la za miej sco we go Ośrod ka dy dak tycz ne go Po li tech ni ki
Wro cław skiej Plac Pia stow ski 27, je le nia Gó ra

15 lu te go godz. 19.00
Bian�ka�sza�la�ty�–�Wiel�ka�gi�ta�ro�ma�niacz�ka 2012
aniel�lo�De�si�de�rio�(Wło�chy)

au la zOd PWr, Plac Pia stow ski 27, je le nia Gó ra
16 lu te go godz. 19.00 –�Kon�CeRt�lau�Re�atÓW
Duo�la�Cor�da�(Bia�ło�ruś,�niem�cy)�w skła�dzie:
Kat�sia�Pra�kop�chyk�–�man�do�li�na,�jan�skry�han�–�gi�ta�ra

Te atr ani ma cji – je Le NIa Gó Ra, Cie plic ki Park zdro jo wy

organizatorem� gitaRomanii� jest� Państwowa� szkoła
muzyczna�i�st.�im.�janiny�garści�w�jeleniej�górze.

Wię cej in for ma cji: http://www.gi ta ro ma nia.com



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

L U T Y
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, 
Chełmoński i Gierymski – to tylko 
niektórzy z polskich malarzy, których 
prace można oglądać na tej wysta-
wie. Zasadnicza część pokazywa-
nych dzieł przyjechała do Wrocławia 
w 1946 r. ze Lwowa i Kijowa, gdzie 
przed II wojną światową prezento-
wana była w tamtejszych muzeach.

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
Zaprezentowane zostały fotogra�e wykonane 
od 1945 do lat 80-tych XX w. przez fotogra�ków 
Okręgu Dolnośląskiego ZPAF.

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

ZDZISŁAW DADOS
Synaj – legenda i majestat
7 stycznia - 10 lutego 2013
Prezentacja 27 fotogra�i wykonanych przez 
Zdzisława Dadosa na górze Synaj - miejscu świę-
tym chrześcijaństwa, judaizmu i islamu. 

Odcienie błękitu. Niderlandzkie fajanse z kolekcji profesora
Wojciecha W. Kowalskiego oraz Muzeum Narodowego we Wrocławiu
25 lutego - 30 czerwca 2013
Prawie 200 fajansowych obiektów powstałych w XVII i XVIII w. można będzie oglądać
na tej wystawie. Wśród nich znajdą się między innymi talerze, wazony,
�gurki a także misa balwierska i spluwaczka.

MUZEUM ETNOGRAFICZNE
ŚWIAT W ZWIERCIADLE MODY
23 listopada 2012 – 3 lutego 2013

KULTURA MEDYCZNA
ISLAMU
23 listopada 2012
– 3 lutego 2013

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

VIII Międzynarodowy konkurs 
ekslibrisów kościuszkowskich
do 30 kwietnia 2013



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
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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, 
Chełmoński i Gierymski – to tylko 
niektórzy z polskich malarzy, których 
prace można oglądać na tej wysta-
wie. Zasadnicza część pokazywa-
nych dzieł przyjechała do Wrocławia 
w 1946 r. ze Lwowa i Kijowa, gdzie 
przed II wojną światową prezento-
wana była w tamtejszych muzeach.

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
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Bul�Dog
W skła�dzie:�to�mek�Ka�łap�tocz,�Piotr�Wie�te�ska,�syn�sta�ni�-
sła�wa,�Woj�ciech�ja�błoń�ski,�adam�swę�de�ra,�zdu�nek,�gla�-
zik�i Waż�ny”,�Dj�geo�r�ge,�ala�ga�dom�ska.
ich�trze�cia�pły�ta�„lau�da�to�res�tem�po�ris�ac�ti”�uka�za�ła�się
je�sie�nią 2011.�Po�dob�nie� jak�na po�przed�nich�al�bu�mach
więk�szość�tek�stów�do pio�se�nek�to�wier�sze.�ze�spół�mu�zycz�-
nie�zin�ter�pre�to�wał�tek�sty:�tu�wima,�osiec�kiej,�asnyka,�Wo�-
ja�czka� i� in.�W wy�ko�na�niu�Bul�Do�ga�nie� jest� to� jed�nak
„po�ezja�śpie�wa�na”�a czy�sty,�ra�so�wy�roc�ko�wy�ma�ni�fest!
22 lu te go, godz. 20.00. bi le ty: 35zł – ły kend, Pod wa le 37/38

g.�B.�H.
Dla�fa�nów�pun�ko�we�go�brzmie�nia�–�po�zy�cja�obo�wiąz�ko�wa!
grie�vo�us�Bo�dly�Harm,�w skró�cie�g.�B.�H.,�to�obok�the�explo�-
ited�naj�po�pu�lar�niej�szy�ze�spół�z dru�giej�fa�li�bry�tyj�skie�go�punk
roc�ka.�gru�pa�po�wsta�ła�w 1978�ro�ku�w Bir�ming�ham.�od po�-
cząt�ku�trzon�ze�spo�łu�sta�no�wi�li:�Co�lin�abra�hall�(wo�ka�li�sta),
Co�lin�„jock”�Blyth�(gi�ta�ra)�oraz�ba�si�sta�Ross�lo�mas.
26 lu te go, godz. 20.00. bi le ty: 60zł – ły kend, Pod wa le 37/38

sa�va�ge�re�Pu�Blic�(usa)
in�neR�vi�sion�la�Bo�Ra�to�Ry�/�Pa�niC�Be�DRo�om

sa�va�ge�Re�pu�blic�z los�an�ge�les�za�sły�nę�ła�swo�im�nie�kon�-
wen�cjo�nal�nym�po�dej�ściem�do mu�zy�ki�al�ter�na�tyw�nej�i do�-
cze�ka�ła�się�mia�na pio�nie�rów�art�-pun�ka.�
in�ner�vi�son�la�bo�ra�to�ry�to�pro�jekt�mu�zycz�ny�za któ�rym
stoi�ar�ty�sta�mu�zyk�Ka�rol�skrzy�piec.�sty�li�stycz�nie�to�dark
in�du�strial�am�bient�z ele�men�ta�mi�et�no�i kla�sycz�nej.
Pa�nic�Be�dro�om�du�et�in�du�strial�ny.�mu�zy�ka�Ka�ro�la�ilo�wa
i szy�mo�na Bo�ro�dziu�ka�to�ra�dy�kal�ny�po�wer�elec�tro�nics�po�-
ru�sza�ją�cy�nie�jed�no�krot�nie�bru�tal�ną�te�ma�ty�kę.
Po kon�cer�cie�after�-par�ty�w „kli�ma�tach”�–�gra�einar.
9 lu te go, godz. 20.30. bi le ty: 25zł – Li ver po ol, Świd nic ka 37

gro�ove�jaM�ses�sion
nie�zwy�kłe�do�zna�nia�z fun�ko�wym�brzmie�niem�twe�enings,
któ�rzy�w swej�twór�czo�ści�się�ga�ją�za�rów�no�po tra�dy�cyj�ne
brzmie�nia�jaz�zo�we,�jak�i ever�gre�eny�mu�zy�ki�roz�ryw�ko�wej.
Re�per�tu�ar�ze�spo�łu�jest�moc�no�zróż�ni�co�wa�ny�–�od bal�lad
utrzy�ma�nych�w sto�no�wa�nych�aran�ża�cjach,�przez�in�tym�-
ne�bos�sa�-no�vy,�po ener�ge�tycz�ny�fun�ky�-gro�ove!�
za�gra�ją:�Ka�ro�li�na�mi�cu�ła�wo�kal,�Łu�kasz�zgo�da�sak�so�fon�al�-
to�wy,�ma�te�usz�Wit�kow�ski kla�wi�sze,�Ka�rol�so�wiń�ski gi�ta�ra,
ma�rek�Ko�mo�row�ski gi�ta�ra�ba�so�wa,�ja�rek�Ko�rzo�nek per�ku�sja.

14 i 28 lu te go, godz. 20.30, Loft Ca fe, ul. ła ciar ska 28

ja�Fia�na�Mu�el�suP�Por�teM�Ma�ti�sy�aHu

Przed kon�cer�tem�ma�ti�sy�ahu,�wy�stą�pi�ze�spół�ja�fia�na�mu�-
el,�z wo�ka�li�stą�i za�ło�ży�cie�lem�Da�wi�dem�Por�ta�szem�na cze�-
le.�Po�cząt�ki� twór�czo�ści�gru�py�się�ga�ją� lat 90.,� kie�dy� to
mu�zy�cy�wy�da�li�swój�de�biu�tanc�ki�al�bum�„Ro�ots�&�Cul�tu�-
re”.�ze�spół�szyb�ko�zo�stał�okrzyk�nię�ty�naj�bar�dziej�„ja�maj�-
skim”�w Pol�sce,�po�nie�waż�mu�zy�cy�po�sta�wi�li�na ko�rzen�ne
ja�maj�skie�reg�gae,�pra�cu�jąc�przez�kil�ka�lat�nad ory�gi�nal�-
nym�brzmie�niem,�a cha�ry�zma�tycz�ny�wo�ka�li�sta�Da�wid�Por�-
tasz�uży�wał�w swo�ich�tek�stach�ja�maj�skie�go�dia�lek�tu. 6
lu�te�go 2012�ro�ku,�w dniu�uro�dzin�Bo�ba�mar�leya,�uka�za�ła
się�no�wa�pły�ta�ja�fii�na�mu�el�za�ty�tu�ło�wa�na „one�lo�ve�tra�-
in”.�al�bum�jest�za�pi�sem�kon�cer�tu�ze�stu�dia�im.�agniesz�-
ki� osiec�kiej� w ra�dio�wej� trój�ce,� któ�ry� od�był� się
na oko�licz�ność 30.�rocz�ni�cy�śmier�ci�Bo�ba�mar�leya.�

28 lu te go, godz. 19.00. bi le ty: 75/80/85zł
ha la Stu le cia, ul. Wy sta wo wa 1

ani�Ma�tions�
ze�spół�pro�mu�je�no�wą�pły�tę�Pri�va�te�ghet�to,�któ�rej�pre�mie�-
ra�za�pla�no�wa�na�jest�na wio�snę�br.

17 lu te go, godz. 19.00. bi le ty: 15zł
Od zmierz chu do świ tu, ul. Krup ni cza 15

Ma�ciej�Bal�car�&�nie�-Bo

ma�Ciej�Bal�CaR – pol�ski�mu�zyk,�wo�ka�li�sta,�kom�po�zy�tor,
au�tor�tek�stów,�ak�tor�te�atral�ny�i fil�mo�wy.�nie�zwy�kle�cha�ry�-
zma�tycz�ny�czło�wiek,�ogrom�ny�ta�lent�mu�zycz�ny,�któ�ry�wy�-
ko�rzy�stu�je� za�rów�no� w swo�im� so�lo�wym� pro�jek�cie,� jak
i w ze�spo�le�Dżem�od 2001�ro�ku. nie�-Bo two�rzą:�Ro�bert
lu�be�ra,�Piotr�Woj�ta�now�ski,�Krzysz�tof�Kru�pa,�ma�ciej�mą�ka.

2 lu te go, godz. 20.00. bi le ty: 20/30zł
za klę te Re wi ry, ul. Kra kow ska 100





W lutowym miesięczniku Odra: · Wielka gratka dla miłośników Witolda Gombrowicza: jego nie-
publikowane dotąd, legendarne już listy do Alicji de Barcza. A ponadto: · Rozmowa z Ritą Gom-
browicz i polskim fizykiem Stanisławem Jerzym Wójcickim · Wspomnienie Sławomira Magali
o emigracyjnych losach Jana Sawki · Debata o współczesnej scenie poetyckiej i jej odbiorcach,
· Reportaż Krzysztofa Mroziewicza o Abu-Dhabi · Wiersze Stefana Themersona.

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. 9.00-17.00
tel. 71 342 22 91

www.dcik.pl; cik@okis.pl
SZTUKA I PROPAGANDA

OD PIKTORIALIZMU DO DOKUMENTU CZASÓW II WOJNY ŚWIATOWEJ
WYSTAWA ZE ZBIORÓW ZWIĄZKU FOTOGRAFÓW ROSJI

Przygotowana wystawa jest próbą przed-
stawienia przemian, którym podlegała
sowiecka fotografia w czasach optymi-
zmu. Zgromadzone prace obejmują do-
konania najwybitniejszych przedstawicieli
poszczególnych kierunków. Zobaczymy
na ekspozycji rosyjski piktorializm repre-
zentowany przez Aleksandra Grinberga
(1885–1979), konstruktywizm, którego
przykładem są fotogramy jego współ-
twórcy Aleksandra Rodczenki (1891-
1956), Borysa Ignatowicza (1899-1976)
i Michaiła Prechnera (1911-1941) oraz
najliczniej prezentowany fotoreportaż i dokument wojenny – Arkadija Szajche-
ta (1898-1959), Emmanuiła Jewzierichina (1911-1984),Мarka Markow-Grin-
berga (1907-2006), Georgija Petrusowa (1903-1971), Georgija Lipskerowa
(1896-1977), Jewgienija Chałdeja (1917-1997), Anatolija Jegorowa (1907-
1986), Iwana Szagina (1904-1982), Aleksandra Ustinowa (1909-1995).
Kuratorem wystawy jest dr Mariusz Wideryński.

Wernisaż 1 lutego, godz. 17.00. Wystawa czynna do 2 marca br.
DCF „Domek Romański”, pl. bpa Nankiera 8

Galeria czynna pn-so w godz. 10-18.00. Bilety 2/1 zł. W poniedziałki – wstęp wolny!

KOLĘDOWE PEJZAŻE
KONCERT KOLĘD POLSKICH

w wykonaniu zespołu:
THE WELLNESS SOUND

Na koncert składa się dwanaście pol-
skich kolęd przeplecionych strofami
poetyckimi. Kolędy, które usłyszymy
oprócz tego, że są osobnymi utwora-
mi, stanowią pewnego rodzaju opo-
wieść, w której zawarte są radość,
zaduma ale też tęsknoty i smutki,
a wszystko utrzymane w duchu Pol-
skich Świąt. Aby oddać ten niepowta-
rzalny klimat, zastosowano charaktery-
styczne polskie style muzyczne, dzięki
czemu program pomimo swojej inno-
wacyjności jest ciepły w klimacie, przy-
jazny i miły w odbiorze.
Pomysłodawcą formacji jest Marek
Dygdała – solista renomowanego
wrocławskiego zespołu Spirituals
Singers Band. Opiekę muzyczną
i techniczną nad całością projektu
sprawuje Tomasz Basel. Soliści ze-
społu The Wellness Sound specjali-
zują się w śpiewaniu standardów
jazzowych i rozrywkowych, ale nie
stronią też od innych gatunków mu-
zycznych – zasłynęli ze znakomitego
wykonania koncertu kolęd polskich.
Skład zespołu:
Monika Wiśniowska – mezzosopran
Marek Dygdała – baryton
Tomasz Basel – fortepian
Piotr Sypień – kontrabas

1 lutego, godz. 18.00
Sala Maksymiliana

Zamek Książ, Wałbrzych

2 lutego, godz. 18.00
Restauracja Stara Stajnia, Pałac Łomnica

Na koncerty wstęp wolny!

TOMASZ WOLAK DAISY. DOLNY ŚLĄSK PEŁEN HISTORII.
Ekspozycja jest autorskim zbiorem fo-
tosów, kadrów i impresji fotograficz-
nych uchwyconych na pięciu planach
filmowych. Zdecydowana większość
prezentowanych obrazów powstała
przy największej produkcji „Daisy.
Wspomnienie minionego świata”. Au-
tor poza rzemieślniczą pracą fotosisty

podejmuje próbę odnalezienia w postaciach pozafilmowego wymiaru, skupia
jak w soczewce kilkumiesięczne działania ekipy filmowej TVP Wrocław i Ośrod-
ka Kultury i Sztuki we Wrocławiu podczas realizacji cyklu dokumentalno-fabu-
laryzowanego „Dolny Śląsk Pełen Historii”, który realizowany był we
Wrocławiu, Kłodzku, Wałbrzychu, Bystrzycy Kłodzkiej, Lądku-Zdroju, Trzebie-
szowicach oraz w innych inspirujących plenerach, a także miejscach, które
nieuchronnie dyktował scenariusz dokumentu.

Wystawa czynna do 27 lutego br. Wstęp wolny!
Dolnośląskie Centrum Informacji Kulturalnej - Rynek-Ratusz 24

Aleksander Rodczenko
Pioner trębacz 1930

OKIS_228_CJG 23-01-13 15:12 Strona 1
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zaKład NaROdOWY im. OSSOLIŃSKICh zaPRaSza

�    www.oss.wroc.pl              �

za PRa Sza MY dzIe CI W WIe KU 7-12 LaT
na spo�tka�nia�po�śród�pięk�nych�ksią�żek
oraz�przy za�byt�ko�wej�plan�szy�do gry.�

Ilość miejsc ograniczona
obo wią zu je re zer wa cja te le fo nicz na:

71 335 64 83

5 lu te go 2013 (wto rek), godz. 11.00
Bi�Blio�tecz�ne�ksią�żek�wę�drów�ki
za�nim�książ�ka�tra�fi�do czy�tel�ni,�i uło�ży�się�wy�god�nie�w dło�niach�czy�tel�ni�ka,�prze�by�wa�na�praw�dę�dłu�gą�dro�gę!�Ktoś�mu�si
ją�wy�pa�trzeć�w księ�gar�ni�lub…�w in�ter�ne�cie.�trze�ba�dla�niej�wy�my�ślić�cy�fro�we�imię.�no�wi�na�o tym,�że�no�wa�książ�ka�jest
już�w bi�blio�te�ce�mu�si�tra�fić�do kli�ku�miejsc…�je�śli�in�te�re�su�ją�Cię�taj�ni�ki�pra�cy�w na�szej�sza�cow�nej�i cał�kiem�spo�rej�bi�-
blio�te�ce,�przyjdź�i po�słu�chaj.�Prze�wi�dzia�ne�jest�rów�nież�za�glą�da�nie,�wy�peł�nia�nie�i ry�so�wa�nie.�
za�ję�cia�po�pro�wa�dzi�grze�gorz�Po�lak.�Wstęp�wol�ny!

7 lu te go 2013 (czwar tek), godz. 11.00 
książ�ko�we�wspa�nia�ło�ści�z ko�lek�cji�kró�lew�skich�i hra�Biow�skich�
tło�czo�ne�zło�tem�li�te�ry�i or�na�men�ty,�kart�ki�ze�skó�ry�zro�bio�ne,�mi�nia�tu�ra�mi�zdo�bio�ne. i świę�te�księ�gi,�któ�re�do�bre�go�ży�cia
uczy�ły,�i po�rad�ni�ki�me�dycz�ne,�co�to�zwie�rzę�ta�„le�czy�ły”.�Po któ�re�z nich�król�czy�hra�bia�się�gał�naj�czę�ściej?
Po pre�zen�ta�cji�książ�ko�wych�wspa�nia�ło�ści,�ocza�ro�wa�ni�ich�pięk�nem,�sa�mi�zro�bi�cie�zło�te�na�pi�sy�i ozdo�by.�
za�ję�cia�po�pro�wa�dzi�te�re�sa�so�kół.�Wstęp�wol�ny!

5 lu te go 2013 (wto rek), godz. 15.30
pan�ta�de�usz�w zBio�rach�osso�li�neum�–�wy kład po pu la ry za tor ski
„Pan�ta�de�usz”�to�nie�tyl�ko�bez�cen�ny�ma�nu�skrypt�po�ema�tu,�o któ�re�go�burz�li�wych�dzie�jach�rów�nież�bę�dzie�mo�wa,�ale�tak�-
że�je�go�ko�lej�ne�wy�da�nia�i ilu�stra�cje�two�rzo�ne�przez�ar�ty�stów�róż�nych�epok,�pró�bu�ją�cych�zmie�rzyć�się�z wi�zją�mic�kie�wi�-
czow�skie�go�so�pli�co�wa.�Wśród�obiek�tów�zwią�za�nych�z po�ema�tem�od�naj�du�je�my�za�rów�no�sce�na�riusz�do je�go�naj�now�szej
ekra�ni�za�cji,�z od�ręcz�ny�mi�no�tat�ka�mi�i ry�sun�ka�mi�re�ży�se�ra�an�drze�ja�Waj�dy,�jak�i pięk�ną�he�ba�no�wą�szka�tu�łę,�któ�ra�po�wsta�-
ła�spe�cjal�nie�do prze�cho�wy�wa�nia�rę�ko�pi�su.�o tym,�gdzie�w osso�li�neum�moż�na�od�na�leźć�„Pa�na�ta�de�usza”�opo�wie�
al�do�na�mi�kuc�ka�z Dzia�łu�edu�ka�cji�i Pre�zen�ta�cji�zbio�rów�znio.�
Miej sce spo tka nia: Ka mie ni ca Pod zło tym Słoń cem, Ry nek 6. Wstęp wol ny!

�    WY Kład PO PU La RY za TOR SKI �

Gmach główny Ossolineum
ul. Szewska 37 – wejście od zaułka Ossolińskich

od�-Zysk�
re�cyc�ling,�uPcyc�ling�De�sign

Wy�sta�wa�zbio�ro�wa,�w ra�mach�któ�rej�re�ali�za�cje�swe�po�ka�że
sze�reg�mło�dych�twór�ców�zaj�mu�ją�cych�się�pro�jek�to�wa�niem
użyt�ko�wym.�Pro�jek�to�wi�przy�świe�ca�idea�prze�ciw�sta�wie�nia
się�ma�so�wej�–�a więc�po�chła�nia�ją�cej�ogrom�ne�ilo�ści�ener�gii
–� pro�duk�cji� róż�no�rod�nych,� czę�sto� po�zba�wio�nych� sma�ku
obiek�tów,�na rzecz�przy�wró�ce�nia�pew�nej�rów�no�wa�gi�za�rów�-
no�pod wzglę�dem�ar�ty�stycz�nym,�jak�i eko�lo�gicz�nym.�za�pre�-
zen�to�wa�ne�w ra�mach�wy�sta�wy�obiek�ty�w pew�nym�aspek�cie
na�wią�zu�ją�do dzia�łań�z krę�gu�trash�art,�uka�zu�jąc�szer�szej�pu�-
blicz�no�ści,�że�nie�wszyst�ko�co�w na�szym�mnie�ma�niu�jest�od�-
pa�dem,�mu�si�tra�fić�na śmiet�nik.�Re�cyc�ling�stał�się�in�spi�ra�cją
i spo�so�bem�na ży�cie.� Pol�ski� de�sign� po�ko�chał� re�cyc�ling,
upcyc�ling�i wszyst�ko,�co�eko.�Co�raz�wię�cej�pro�jek�tan�tów
two�rzy�we�dług�za�sa�dy 3R�–�re�du�ce,�reu�sed,�re�cyc�le.�ich�pra�-
ce�są�obec�ne�na wszyst�kich�im�pre�zach�i tar�gach�de�si�gnu.
Wystawa�ma�za za�da�nie�po�in�for�mo�wać�od�bior�cę�o drze�mią�-
cym�po�ten�cja�le�dzia�łań�re�cyc�lin�go�wych.

Wernisaż 7 lutego, godz. 18.00, CK agora, ul. Serbska 5a

ZBi�gniew sto�kŁo�sa�i an�DrZej�Ma�ŁysZ�ka
PHo�to�Ki�na�aR�ty�styCz�na�–�2012

fo�to�gra�fie�eks�po�no�wa�ne�na wy�sta�wie�po�ka�zu�ją�dzia�ła�nia�ar�ty�-
stycz�ne�pod�czas�naj�więk�szych�w eu�ro�pie�tar�gów�fo�to�gra�ficz�-
no�-au�dio�wi�zu�al�nych,�od�by�wa�ją�cych�się�w Ko�lo�nii�–�niem�cy,
co�dwa�la�ta.�au�to�rzy�wy�sta�wy,�akre�dy�to�wa�ni�przy tych�tar�gach
mie�li�moż�li�wość�wej�ścia�wszę�dzie�gdy�tar�gi�by�ły�za�mknię�te�dla
zwie�dza�ją�cych.�Pod�czas�otwar�cia�wy�sta�wy�od�bę�dzie�się�spo�-
tka�nie�z au�to�ra�mi�zdjęć,�któ�rzy�od�po�wie�dzą�na każ�de�py�ta�nie
do�ty�czą�ce�taR�gÓW�PHo�to�Ki�na�–�2012.

23 lu te go, godz. 15.00 – Ga le ria Fo to gra fii dSaFiTa 
ul. Włod ko wi ca 31 lok. 4a

fot.�a.�małyszko
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te�re�sa�BŁĄ�Dek
ma�laR�stWo�i gRa�fi�Ka

za�pra�sza�my�do ga�le�rii�fi�lii�nr 23�miej�-
skiej�Bi�blio�te�ki�Pu�blicz�nej�po�ło�żo�nej
przy Bul�wa�rze� ika�ra�we�Wro�cła�wiu
na wy�sta�wę�ma�lar�stwa�i gra�fi�ki�te�re�-
sy�Błą�dek.�ar�tyst�ka�na�le�ży�do Dol�no�-
ślą�skie�go�sto�wa�rzy�sze�nia� ar�ty�stów
Pla�sty�ków.�uro�czy�ste�spo�tka�nie�z te�-
re�są� Błą�dek pod�czas� wer�ni�sa�żu
uświet�ni�pro�mo�cja�to�mi�ku�pt.�ze�źró�-
dła�tę�sk�not�pi�ję�ali�cji�stan�kie�wicz�po�-
et�ki� z gdy�ni,� oraz� re�czi�tal� gi�ta�ro�wy
Be�aty�sie�lic�kiej�-Ko�wal�skiej.�

Wer ni saż 23 lu te go, godz. 17.00
MbP, bul war Ika ra 29

Man�FreD�Ba�tor
ŁaD�ne�PRa�Ce�RĘCz�ne

studia�w la�tach 2006-2011�na Wy�dzia�-
le�gra�fi�ki�i sztu�ki�me�diów�w asP�we
Wro�cła�wiu,� dy�plom�w Pra�cow�ni�Ry�-
sun�ku�za�wo�do�we�go�u pro�f.�eu�ge�niu�-
sza� ge�ta�-stan�kie�wi�cza� i� w Pra�cow�ni
gra�fi�ki�Warsz�ta�to�wej�pro�fe�so�ra�Paw�ła
frąc�kie�wi�cza.�na wy�sta�wie�pre�zen�to�-
wa�nych� jest 30�prac�ar�ty�sty�–�gra�fik
i ob�ra�zów�z trzech�cy�klów:�sto�twa�rzy
Cha�ro�na,�sen�nik�oraz�emo�cje.
Wystawa do 17 lutego br., Stary Ratysz
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wik�tor�Fran�ko
fo�to�gRa�fie

Kiel�cza�nin,�rocz�nik 83.�ukoń�czył�fi�lo�-
lo�gię�pol�ską�na aka�de�mii�świę�to�krzy�-
skiej,�na�stęp�nie�za�jął�się�fo�to�gra�fią,
z któ�rą�zwią�za�ny�jest�ak�tu�al�nie.�upra�-
wia� za�rów�no� fo�to�gra�fię� ar�ty�stycz�ną
jak�i ko�mer�cyj�ną.�Wy�sta�wa�jest�zbio�-
rem� zdjęć,� któ�re� po�wsta�ły� w la�-
tach 2008-2012.�Wśród�nich�znaj�du�ją
się� za�rów�no� bar�dzo� me�lan�cho�lij�ne
i emo�cjo�nal�ne� por�tre�ty� ko�biet,� jak
rów�nież� zdję�cia� ty�pu� „be�au�ty�&� fa�-
shion”.�(www.wiktorfranko.com)

Wernisaż: 26 lutego, godz. 19.00
(do 24.03). Wstęp wolny!
Firlej, ul. Grabiszyńska 56

wojt�ek�no�wa�k
fo�to�gRa�fie

W�programie�wernisażu�kon�cert
the�Rags�Pro�ject.

24 lutego, godz. 18.00. Wstęp wol ny!
Klub Formaty, ul. Samborska3-5

Mar�cin�Har�len�Der
…zzz…�....z ni�co�ści

mi�KRo�DRa�mat
na sty�ku�ma�te�rii�o róż�nym�stop�niu
gę�sto�ści�ge�ne�ru�ją�się�for�my.
Mar cin har len der /ur. 1959/,�ma�larz,
per�for�mer,�twór�ca�in�sta�la�cji,�hap�pe�nin�-
gów,� teo�re�tyk�sztu�ki,� je�den�z naj�bar�-
dziej� ra�dy�kal�nych� pol�skich� ar�ty�stów
współ�cze�snych.�stu�dio�wał�na PWssP
we� Wro�cła�wiu� /1982-1989� i 1991-
1992/,�dy�plom�w pra�c.�prof.�Kon�ra�da
ja�rodz�kie�go�/1996,�asP�Wro�cław/.

19 lutego, godz. 18.00
Ga le ria entropia, ul. Rzeź ni cza 4

rZecZ�o Świe�tle�gra�fi�ka
ja�DWi�ga�KRaW�CzyK�-Ha�liC�Ka

stu�dia�na asP�we�Wro�cła�wiu,�dy�plom
w 1963�r.�upra�wia�ma�lar�stwo,�gra�fi�kę
i ry�su�nek.�Rok 2013�jest�dla�ar�tyst�ki
ro�kiem 50-le�cia�pra�cy�twór�czej.
W pro�gra�mie�wer�ni�sa�żu:
wy�stęp�ju�lii�jasz�CzyK�(śpiew)

4 lu te go, godz. 18.00
Sa lo nik Trzech Muz, ul. za wal na 7
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ga�le�ria�sZtu�ki�w le�gni�cy�Za�Pra�sZa!
Raj�sKi�ogRÓD�/�Ra�PoRt�Po�go�Do�Wy�/ nie�Wy�goD�na oBeC�ność

od 25�stycz�nia�w le�gnic�kiej�ga�le�rii�sztu�ki�oglą�dać�moż�na wy�sta�wę�fo�to�gra�fii
an�drze�ja�ma�cie�jew�skie�go,�pol�skie�go�ar�ty�sty�od wie�lu�lat�miesz�ka�ją�ce�go�w Ka�-
na�dzie�oraz�ma�lar�stwo�Ka�ta�rzy�ny�Bą�kow�skiej-Rosz�kow�skiej,�lau�re�at�ki�grand
Prix�w 21.�ogól�no�pol�skim�Prze�glą�dzie�ma�lar�stwa�mło�dych�PRo�mo�Cje 2011.
andrzej Ma cie jew ski prezentuje dwa�pro�jek�ty:�gar�den�of�eden�–�kil�ka�dzie�siąt
fo�to�gra�fii�mar�twej�na�tu�ry�in�spi�ro�wa�nej�dzie�ła�mi�daw�nych�mi�strzów�ma�lar�-
stwa,�m.in.�Ca�ra�vag�gia,�Hen�ri�fan�ti�na la�to�ura czy�mi�strzów�ho�len�der�skich,
któ�rych�ide�ali�stycz�ną�wi�zję�ar�ty�sta�zde�rza�z dzi�siej�szą�kon�sump�cyj�ną�rze�czy�-
wi�sto�ścią�oraz�We�ather�Re�port�–�fo�to�gra�fie�pre�zen�tu�ją�ce�dom�i ogród�ar�ty�sty
w róż�nych�po�rach�dnia�i ro�ku,�wy�ko�na�ne�przy uży�ciu�ca�me�ry�ob�scu�ry,�któ�rą
au�tor�wy�sta�wy�sam�skon�stru�ował�na po�trze�by�te�go�pro�jek�tu.
Ka ta rzy na bą kow ska -Rosz kow ska pre�zen�tu�je�naj�now�sze�pra�ce,�któ�rych�mo�-
ty�wem�prze�wod�nim�jest�na�tu�ra.�Dzi�ka,�nie�udo�mo�wio�na,�za�własz�cza�ją�ca�stwo�-
rzo�ną�przez�czło�wie�ka�kul�tu�ro�wą,�ma�te�rial�ną�prze�strzeń,�two�rzy�nie�zwy�kły,
sur�re�ali�stycz�ny�kli�mat�ob�ra�zów.�Pu�ste�ko�ry�ta�rze,�ciem�ne�za�uł�ki,�nie�za�miesz�-
ka�ne�wnę�trza�–�przez�nie�pro�wa�dzi�nas�ar�tyst�ka,�by�po�ka�zać�nam,�że�ogło�-
szo�ne�na pocz.�lat 60. XX w.�osta�tecz�ne�i de�fi�ni�tyw�ne�zwy�cię�stwo�czło�wie�ka
nad na�tu�rą�by�ło�przed�wcze�sne.�Pro�ces�zma�ga�nia�się�na�tu�ry�i czło�wie�ka�wciąż
trwa�i to�nie�na�tu�ra,�a czło�wiek�jest�za�gro�żo�ny.

Wy sta wy czyn ne do 24 lu te go br.
an drzej Ma cie jew ski – Ga le ria RING, Ry nek 12-14

Ka ta rzy na bą kow ska -Rosz kow ska – Ga le ria Sztu ki, Plac Ka te dral ny 1

Patrycja�Mastej
BezWstyD�miĘsistyCH�KRoPli�kolaże/obiekty

W swo�jej�naj�now�szej�re�ali�za�cji�ar�tyst�ka�pra�cu�je�z wi�ze�run�kiem�cia�ła�po�szu�ku�jąc
no�wych�form�eks�pre�sji�i nar�ra�cji.�two�rzy�ko�la�że�fo�to�gra�ficz�ne,�obiek�ty,�aran�żu�je
prze�strzeń�ga�le�rii.�in�te�re�su�je�ją�dy�na�mi�ka�i trans�gre�syw�ność�form�cie�le�sno�ści,�wy�-
ra�że�nie�za�cho�dzą�cych�w cie�le�na�pięć�i pro�ce�sów�ener�ge�tycz�nych.�Kro�ple�no�szą
w so�bie�cię�żar�przed�wcze�śnie�i nad�mier�nie�roz�bu�dzo�nej�ener�gii�li�bi�dal�nej,�a swo�-
im�skon�den�so�wa�nym�(pie�czo�ło�wi�cie�ha�fto�wa-��nym�w tran�sie�i sku�pie�niu)�kształ�-

tem�pró�bu�ją�ją�sku�mu�lo�wać�i wy�pu�ścić.
Wy�sta�wa�jest�au�to�por�tre�tem�oso�bo�wo�-
ści�czy�sto�cie�le�snej,�zmy�sło�wej,�funk�-
cjo�nu�ją�cej�po�za�sfe�rą�in�te�lek�tu.
Pa try cja Ma stej ab�sol�went�ka�asP�we
Wro�cła�wiu.�Dzia�ła� ak�tyw�nie� na po�lu
sztuk�wi�zu�al�nych�i pro�jek�to�wa�nia�gra�-
ficz�ne�go.�sty�pen�dyst�ka�mKiDn.�
autorka�wielu�wystaw.

Wernisaż 28 lutego, godz. 18.00,
Galeria entropia, ul. Rzeźnicza 4
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Mu�ZeuM�PocZ�ty�i te�le�ko�Mu�ni�ka�cji
na Ko�ŁaCH�i Po to�RaCH�czy�li

jaK�PRze�Wo�żo�no�PoCz�tĘ�W i Po�Ło�Wie XX Wie�Ku
Pocztę�prze�wo�żo�no�nie�tyl�ko�po�cią�ga�mi�i sa�mo�cho�da�mi,
ale�też�mo�to�ra�mi,�a na�wet�tram�wa�ja�mi.�Wystawa��pre�zen�tu�-
je��fo�to�gra�fie�przed�sta�wia�ją�ce�wszyst�kie�ro�dza�je�pocz�to�wych
po�jaz�dów.�artakcją�wystawy�bę�dzie�Har�ley�Da�vid�son�Ra
z 1932r.�z mu�zeum�Prze�my�słu�i Ko�lej�nic�twa�na ślą�sku.

Wystawa czynna od 13 lutego do 18 marca br.
Muzeum Poczty i Telekomunikacji, ul. Krasińskiego 1

służba�opróźniania�skrzynek�pocztowych�na�motorach�HaRley
DaviDson z�1929�r.

nnoo��wwoo��rrooccZZ��nnee��PPoo��ssttaa��nnoo��wwiiee��nniiaa��
Pierw sza od sło na cy klicz -
ne go pro gra mu, re ali zo wa -
ne go w ga le rii di zajn –
bWa na po cząt ku każ de go
ro ku ka len da rzo we go.
W otwar�tej�pra�cow�ni�za�aran�-
żo�wa�nej�w prze�strze�ni�ga�le�rii
re�ali�zo�wa�ne� są� warsz�ta�ty,
wy�kła�dy,�spo�tka�nia�i dzia�ła�nia
twór�cze,�eks�plo�ru�ją�ce�no�we
kie�run�ki� i per�spek�ty�wy� dla
wy�bra�nej�dys�cy�pli�ny�di�zaj�nu.�
W 2013�ro�ku�te�ma�tem�dzia�-
łań� bę�dzie� pro�jek�to�wa�nie
gra�ficz�ne.�Part�ne�rem�me�ry�-
to�rycz�nym� pro�gra�mu� jest

sto�wa�rzy�sze�nie�twór�ców�gra�fi�ki�użyt�ko�wej.�
zapraszamy�na�warsz�ta�ty�z po�szu�ki�wa�nia�wie�dzy�i prze�twa�-
rza�nia�in�for�ma�cji�o ele�men�tach�kra�jo�bra�zu�miej�skie�go�oraz
pi�sa�nia�o di�zaj�nie,�roz�mowy�o ety�ce�za�wo�do�wej�i iden�ty�fi�ka�-
cji�wi�zu�al�nej�in�sty�tu�cji�kul�tu�ry.�istot�nym�punk�tem�otwar�tej
pra�cow�ni�bę�dzie�pro�gram�dzia�łań�z udzia�łem�dzie�ci� i ich
opie�ku�nów,�re�ali�zo�wa�ny�przez�ze�spół�„3D�czy�li�Di�zajn�Dla
Dzie�ci”,�sta�le�współ�pra�cu�ją�cy�z ga�le�rią�Di�zajn.�
WY STa Wa - Pro jekt Ro ku 2012
Wy�sta�wa�prac�no�mi�no�wa�nych�i na�gro�dzo�nych�w kon�kur�sie
or�ga�ni�zo�wa�nym� przez� sto�wa�rzy�sze�nie� twór�ców� gra�fi�ki
użyt�ko�wej.�to�pierw�szy�w Pol�sce�kon�kurs�di�zaj�nu�gra�ficz�ne�-
go,�któ�ry�po�ka�zu�je�naj�cie�kaw�sze�re�ali�za�cje�pol�skich�au�to�-
rów,� a za�ra�zem� pod�da�je� re�flek�sji� funk�cje� di�zaj�nu� oraz
od�po�wie�dzial�ność�spo�łecz�ną�twór�ców.�Kon�cep�cja�Kon�kur�su
za�kła�da�co�rocz�ne�no�mi�na�cje�w sze�ściu�ka�te�go�riach:�for�ma,
funk�cja,�ety�ka,�De�biut,�au�to�ry�tet�oraz�Wy�da�rze�nie.�

Wer ni saż: 1 lu te go 2013, pią tek godz. 19.00
Wy sta wa czyn na do 28 lu te go 2013

I. WaRSz Ta TY
4-6 lutego–�Warsz�ta�ty�z pi�sa�nia�o Di�zaj�nie:
Po�Co�nam�KRy�ty�Ka�Di�zaj�nu?�Pro�w.�aga�ta�szy�dłow�ska
14-16 lutego –�Warsz�ta�ty�po�szu�ki�wa�nia�wie�dzy�i prze�twa�-
rza�nia� in�for�ma�cji� o ele�men�tach� kra�jo�bra�zu� miej�skie�go:
PRaK�ty�Ki�De�teK�ty�Wi�styCz�ne�W Ba�Da�niaCH�Kul�tu�-
Ry�Wi�zu�al�nej�Pro�wa�dze�nie:�ma�rian�mi�siak
II. SPO TKa NIa
2 lutego –�dys�ku�sja�o�kon�kur�sie�na lo�go�Wro�cła�wia�ja�ko�eu�-
ro�pej�skiej�sto�li�cy�Kul�tu�ry.�mo�de�ra�tor:�Re�ne�Wawrz�kie�wicz
16 lutego –�dys�ku�sja:�es�te�ty�Ka i ety�Ka�my�lĄ mi�siĘ.
mo�de�ra�tor�ka:�Bo�gna�świąt�kow�ska.�uczestnicy:�jacek�utko,
grzegorz�laszuk,�Katarzyna�Roj.
III. 3d CzY LI dI zajN dLa dzIe CI (uczest�nic�two�bez�płat�ne)
Pro�wa�dze�nie:�mag�da�le�na�Kre�is�i na�ta�lia�Ro�masz�kan
9 lu te go, g. 11-13.00 -�ga�ze�Cia�Rze�
za�pra�sza�my�ze�spo�ły�ro�dzin�ne�do stwo�rze�nia�nie�po�wta�rzal�-
nych�ga�zet�po�świę�co�nych�no�wo�rocz�nym�po�sta�no�wie�niom.�
23 lu te go, g. 11-13.00 -�szyl�DoW�Cy�(dzie�ci 6-12).
zgloszenia: 3d@bwa.wroc.pl. Ga le ria di zajn , ul. Świd nic ka 2-4

Mo�ving�art�BoX�sta�cja�Pol�ska
PRo�jeKt�gRu�Py�nie�mieC�KiCH�aR�ty�stÓW 6PaCK

W 2002�ro�ku,�sze�ściu�ar�ty�stów�z Wup�per�ta�lu�za�ło�ży�ło
gru�pę 6PaCK,�któ�rej�ce�lem�jest�zin�ten�sy�fi�ko�wa�nie�wy�mia�-
ny�kul�tu�ral�nej�mię�dzy�ar�ty�sta�mi�i oso�ba�mi�za�in�te�re�so�wa�-
ny�mi�kul�tu�rą�w in�nych�mia�stach�i kra�jach.
mo�ving�aRt�BoX�to�po�dróż�sztu�ki,�prze�miesz�cza�ją�cej
się� w spe�cjal�nej� skrzy�ni.� or�ga�ni�za�to�rzy� sku�pia�ją� się
na mię�dzy�na�ro�do�wych�ar�ty�stycz�nych�od�dzia�ły�wa�niach,
z udzia�łem�licz�nych�twór�ców.
skrzy�nia�ze�sztu�ką�go�ści�w ko�lej�nych�miej�scach�–�sta�cjach,
gdzie�wzbo�ga�ca�na�jest�o no�we�pra�ce�lo�kal�nych�ar�ty�stów,
któ�re�od te�go�mo�men�tu�roz�po�czy�na�ją�swo�ją�po�dróż.�for�mu�-
ła�dla�za�pro�szo�nych�ar�ty�stów�jest�otwar�ta.�za�war�tość�skrzy�-
ni�mo�że�in�spi�ro�wać�do ko�lej�nej�wy�po�wie�dzi�ar�ty�stycz�nej,
pod�ję�cia�dia�lo�gu,�po�wo�do�wać�re�flek�sję,�moż�na�tak�że�coś�zo�-
ba�czyć,�zmie�nić,�a mo�że�na�wet�za�stą�pić.�Do tej�po�ry�mo�bil�-
na�skrzy�nia�wy�peł�nio�na�sztu�ką�od�wie�dzi�ła�niem�cy,�Wiel�ka
Bry�ta�nię,� Ho�lan�dię,� Bel�gię� i ma�jor�kę.� W lu�tym� od�wie�dzi
przed�ostat�nią�sta�cję�w eu�ro�pie�–�Wro�cław.�Do skrzy�ni�swo�-
je�pra�ce�do�ło�żą�ar�ty�ści�z Wro�cła�wia,�Po�zna�nia�i le�gni�cy�m.in.
Krzysz�tof�saj,�Dag�ma�ra�an�gier�-sro�ka,�Bar�tło�miej�sro�ka,�mi�-
chał�Bał�dy�ga,�mał�go�rza�ta�Ka�zi�mier�czak.
or�ga�ni�za�tor�sta�cji�Pol�ska:�mu�zeum�miej�skie�Wro�cła�wia,
fun�da�cja�„sztu�ka�dla�lu�dzi”�

4 lutego – przy jazd skrzy ni do Wro cła wia
8 lu te go – dzia ła nia twór cze – pre zen ta cja prac przy wie zio -
nych w skrzy ni wraz z po wsta ły mi do ce lów przed się wzię cia
24 lutego – ko niec wy sta wy i uro czy ste za pa ko wa nie skrzy ni

ar se nał Miej ski ul. Cieszyńskiego 9
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janusZ�ŁoZowski�aKWaRela
Wystawa trwa 1-28 lutego br. MbP Filia nr 16, ul. Kolista 17

ewa�ryB�ka�ma�laR�stWo
ar�tyst�ka�od kil�ku�lat�uczest�ni�czy�w za�ję�ciach,�warsz�ta�tach
i ple�ne�rach�or�ga�ni�zo�wa�nych�przez�ogni�sko�Kul�tu�ry�Pla�-
stycz�nej�im.�e.�gep�per�ta�we�Wro�cła�wiu.�in�spi�ra�cje�do ma�-
lo�wa�nia� au�tor�ka� znaj�du�je� w przy�ro�dzie.� jej� pięk�no
za�trzy�mu�je�pędz�lem�na płót�nie�w ulu�bio�nych�ko�lo�rach
błę�ki�tu�i zie�le�ni.�W paź�dzier�ni�ku�mi�nio�ne�go�ro�ku�pa�ni�ewa
Ryb�ka�zdo�by�ła�pierw�sze�miej�sce�w ii ogól�no�pol�skim�Kon�-
kur�sie�Pla�stycz�nym�„las�–�mo�ja�mi�lość”.

Wy sta wa czyn na od 4 lu te go do 28 mar ca br.
Klub 4 Re gio nal nej ba zy Lo gi stycz nej, ul. Pret fi cza 24

Co raz dal sze da le, fot.�e.�Ryb�ka

wie�cZór�wa�len�tyn�ko�wy
z oKa�zji 15-le�Cia�sa�lo�ni�Ku�tRzeCH�muz

Pa�miĘ�Ci�Cze�sŁa�Wa�Ro�Dzie�Wi�Cza
W pierw�szej�czę�ści�wie�czo�ru
od�bę�dzie� się� pre�zen�ta�cja
przy�go�to�wa�na przez�uczest�ni�-
ków�sa�lo�ni�ko�wych�Warsz�ta�-
tów� li�te�rac�kich,� a tak�że
ju�bi�le�uszo�we� nie�spo�dzian�ki
zwią�za�ne�z ho�no�ro�wy�mi�go�-
ść�mi,� współ�two�rzą�cy�mi 15-
let�nią�hi�sto�rię�sa�lo�ni�ku�trzech
muz� oraz� oso�bą� zmar�łe�go
nie�daw�no�Do�bre�go�Du�cha�sa�lo�ni�ku,�ar�ty�sty�pla�sty�ka�i po�ety
Cze�sła�wa�Ro�dzie�wi�cza.
W dru�giej�czę�ści�wie�czo�ru,�jak�co�ro�ku,�od�bę�dzie�się�BŁy�-
sKa�WiCz�ny�Kon�KuRs�na�naj�PiĘK�niej�szy�WieRsz
mi�Ło�sny.�W kon�kur�sie�mo�że�wziąć�udział�każ�dy,�kto�przy�-
nie�sie�ze�so�bą�do sa�lo�ni�ku�je�den�wiersz�o te�ma�ty�ce�mi�ło�-
snej�–�wła�sne�go�au�tor�stwa,�na�pi�sa�ny�czy�tel�nie�i pod�pi�sa�ny
go�dłem�(pseu�do�ni�mem)�–�oraz�od�dziel�ną�ko�per�tę�z roz�szy�-
fro�wa�niem�go�dła,�czy�li�z da�ny�mi�au�to�ra.�utwo�ry�kon�kur�so�-
we�moż�na bę�dzie� skła�dać� aż� do za�koń�cze�nia� pierw�szej
czę�ści�wie�czo�ru.�Wszyst�kie�wier�sze�zgło�szo�ne�na kon�kurs
zo�sta�ną�od�czy�ta�ne�na głos,�a oce�niać�je�bę�dzie�(po�przez
od�da�nie�„wa�len�tyn�ko�we�go�gło�su�ser�ca”)�pu�blicz�ność.�zwy�-
cięz�ca�uho�no�ro�wa�ny�zo�sta�nie� ty�tu�łem�Wa�len�tyn�ko�we�go
mi�strza�Pió�ra�i na naj�bliż�szy�rok�sta�nie�się�po�sia�da�czem�na�-
gro�dy�prze�chod�niej:�mi�ło�sne�go�Pió�ra�trzech�muz.�Prze�wi�-
dzia�ne�sym�pa�tycz�ne�na�gro�dy�nie�spo�dzian�ki!

15 lu te go, godz. 18.00, Sa lo nik Trzech Muz, ul. za wal na 7

Dni�kul�tu�ry�cHiń�skiej
10 lu te go (nie dzie la)
15.30 –�CHiŃ�sKi�no�Wy�RoK –�wy�kład�in�au�gu�ra�cyj�ny
16.20 –�Ce�re�mo�nia�pa�rze�nia�her�ba�ty
17.00 –�WeR�ni�saż:�lu�youy�ou�Chwi�la�i nie�skoń�czo�ność�
18.00 –�Kon�CeRt Du�an�Xia�oli
wy�ko�na�ny�na chiń�skiej�cy�trze�gu�zheng
17 lu te go (nie dzie la)
WaRsz�ta�ty�Pla�styCz�ne:
13.00 –�Ka�li�gra�fia�i ma�lar�stwo�chiń�skie
15.00 –�lam�pio�ny�i wy�ci�nan�ki�chiń�skie
17.00 –�lek�cja�ję�zy�ka�chiń�skie�go
Wszyst�kie�za�ję�cia�są�bez�płat�ne�po wcze�śniej�szym�zgło�-
sze�niu:�tel. 71-349-35-36,�cen�trum@za�mek.wroc�law.pl
lub�od�bie�ra�jąc�wej�ściów�ki�w re�cep�cji�CK�za�mek.

CK za mek, pl. Świę to jań ski 1 – Wro cław Le śni ca
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wsZecH�ni�ca�wie�DZy�o wro�cŁa�wiu
prof. jaN MIO deK – WRO CłaW SKIe SłO WO POL SKIe
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�wie�lu�wro�cła�wian,�któ�rzy�ma�ją�po�-
trze�bę� 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.�W lu�tym�go�ściem�Wszech�ni�cy�bę�dzie�Pan
prof.�dr�hab.�jan�mio�dek,�któ�ry�po�pro�wa�dzi�spo�tka�nie
pod ty�tu�łem „Wro�cław�skie�sło�wo�pol�skie”.

19 lu te go, godz. 17.00. Wstęp wol ny!
dol no ślą ska bi blio te ka Pu blicz na, Ry nek 58, III p.

Ma�sŁeM�Do Do�Łu�PeTR ŠabaCh
naj�now�sza� po�wieść� Pe�tra
Šaba�cha,� któ�ra� z miej�sca
uzy�ska�ła�w Cze�chach�sta�-
tus�be�st�sel�le�ra�i zna�la�zła�się
w fi�na�le� na�gro�dy� jo�se�fa
Škvo�rec�kie�go.
Wiel�bi�cie�le� cze�skie�go� hu�-
mo�ru�znaj�dą� tu�wszyst�ko,
co�lu�bią:�dow�cip�ne�dia�lo�gi,
ab�sur�dal�ne�sy�tu�acje,�któ�re
prze�cież�zda�rza�ją�się�na co
dzień,� mnó�stwo� tyl�ko
na po�zór� nie�po�wią�za�nych
ze�so�bą�aneg�dot,�wy�jąt�ko�-

wo�traf�nie�od�da�ny�na�strój�miej�sca�i chwi�li.�Dla�tych,�któ�-
rzy� upar�cie� sta�wia�ją� Šaba�cha� w sze�re�gu� pi�sa�rzy
„po�po�wych”�ma�słem�do do�łu�jest�ko�lej�ną�szan�są�od�kry�-
cia,�że�pod hi�sto�rią�opo�wia�da�ną�przez�przy�jem�nie�pod�-
chmie�lo�ne�go� we�soł�ka� kry�je� się� znacz�nie� wię�cej� niż
śmiech.�
O au to rze: Petr�Šabach�(ur. 1951�w Pra�dze)�–�w tej�chwi�-
li�czo�ło�wy�cze�ski�hu�mo�ry�sta.�na pod�sta�wie�je�go�do�rob�ku
po�wsta�ło�pięć�fil�mów�fa�bu�lar�nych.�twór�czość�pro�za�ika
peł�na jest�cie�płe�go�hu�mo�ru,� iro�nii,�po�go�dy�du�cha,�ale
i słod�ko�–�gorz�kiej,�pro�stej�mą�dro�ści.�Petr�Šabach�jest
kon�ty�nu�ato�rem�tra�dy�cji�pi�sar�skiej�w du�chu�„knaj�pia�nej
aneg�do�ty”�Bo�hu�mi�la�Hra�ba�la.�W Pol�sce�uka�za�ły�się�do�-
tąd�dwie�książ�ki�au�to�ra:�„gów�no�się�pa�li”�(2011)�i „Po�-
dró�że� ko�ni�ka� mor�skie�go”� (2012),� obie� zo�sta�ły� cie�pło
przy�ję�te�przez�czy�tel�ni�ków�i kry�ty�kę.�(www.pe�tr�sa�bach.pl)

PRe MIe Ra: LU TY 2013 – Wy daw nic two aFe Ra

Po�go�to�Wie�li�te�RaC�Kie
ja cek deh nel (ur. 1980)
–�po�eta,�pro�za�ik,�tłu�macz,
ostat�nio�opu�bli�ko�wał�książ�-
kę�po�etyc�ką�Ru�bry�ki�strat
i zy�sków� (2011)� oraz� po�-
wieść�sa�turn�(2011).�opo�-
wie� o au�tor�skim� wy�bo�rze
wier�szy� ja�ro�sła�wa� iwasz�-
kie�wi�cza�Wiel�kie,�po�bru�dzo�ne,�za�chwy�co�ne�zwie�rzę,�któ�-
ry�uka�że�się�w se�rii�„44.�Po�ezja�pol�ska�od no�wa”.�

Czwar tek 14 lu te go, godz. 18.00

mu�zycz�ne�Po�go�to�wie�li�te�rac�-
kie�z le�chem�ja�ner�ką�i fi�li�-
pem� za�wa�dą� wo�kół� ich
pre�mie�ro�wych�ksią�żek:�śpij
anie�le�mój�/�Bez�ko�la�cji�(se�-
ria�33.�Pio�sen�ki�na pa�pie�rze)
le�cha�ja�ner�ki�oraz�naj�now�-
sze�go�po�etyc�kie�go�to�mu�fi�li�pa�za�wa�dy�świet�ne�so�wy.

Czwar tek 28 lu te go, godz. 18.00
biu ro Li te rac kie, Przej ście Garn car skie 2

ry�sZarD�tur�kie�wicZ�Wie�CzÓR�au�toR�sKi
uro�dził�się�w 1940�r.�w�woj.
tar�no�pol�skim.� Dzie�ciń�stwo
i mło�dość�spę�dził�w je�le�niej
gó�rze.�ab�sol�went�bi�blio�te�-
ko�znaw�stwa� uni�wer�sy�te�tu
Wro�cław�skie�go�za�wo�do�wo
zwią�za�ny�z Dol�no�ślą�ską�Bi�-
blio�te�ką�Pu�blicz�ną�im.�t.�mi�kul�skie�go�i miej�ską�Bi�blio�te�ką
Pu�blicz�ną�we�Wro�cła�wiu.�Wy�dał�do�tych�czas�trzy�to�mi�ki
wier�szy:�on�i my�(1992),�Ko�tli�na (2004)�oraz�Przy�go�dy�tra�-
wy�(2009).�naj�now�szy�to�mik�wier�szy�pt.�ja�ski�nia�Wer�te�ba,
któ�re�go�pro�mo�cja�od�bę�dzie�się�pod�czas�spo�tka�nia,�na�wią�-
zu�je�do Po�do�la,�zie�mi�uro�dze�nia,�jest�też�swe�go�ro�dza�ju
hoł�dem�dla�je�go�lo�sów�i mi�tów.

18 lu te go, godz. 18.00

salonikowe�warsZtaty�literackie
15 i 25 lutego, godz. 18.00

Sa lo nik Trzech Muz, ul. za wal na 7

PRe�mie�Ry�Wy�DaW�ni�Cze�/�lu�ty 2013
7 lu te go 2013 – Ra�bi�Dża�BiR:�dru zo wie z bel gra du
opo�wieść�Han�ny�ja�ku�ba.�Pol�ski�prze�kład.
lo�sy�uchodź�ców�wal�czą�cych�o prze�trwa�nie�na Bał�ka�nach
w dro�dze�do ser�bii.�Książ�kę�wy�róż�nio�no�pre�sti�żo�wą�na�-
gro�dą�in�ter�na�tio�nal�Pri�ze�for�ara�bic�fic�tion.�Do ku�pie�nia�
14 lu te go 2013 – ja�ro�sław�iWasz�Kie�WiCz:
Wiel kie, po bru dzo ne, za chwy co ne zwie rzę
Dzie�wią�ta�po�zy�cja�z se�rii�„44.�Po�ezja�pol�ska�od no�wa”
Książ�ka�to�au�tor�ski�wy�bór�wier�szy�ja�ro�sła�wa�iwasz�kie�wi�-
cza�do�ko�na�ny�przez�jac�ka�Deh�ne�la,�któ�ry�zde�cy�do�wał�się
na su�biek�tyw�ne�wska�za�nie�naj�pięk�niej�szych,�nie�ocze�ki�wa�-
nych�i od�sta�ją�cych�od po�ety�ki�au�to�ra�wier�szy.
21 lu te go – lech�ja�neR�Ka:�Śpij anie le mój/bez ko la cji
lech�ja�ner�ka�jest�twór�cą�dla�któ�re�go�war�stwa�tek�sto�wa�jest
klu�czo�wą�czę�ścią�utwo�ru,�dla�te�go�śpie�wa�jąc�od 30�lat�uni�ka
ba�na�łu,�a sło�wa�pio�se�nek�to�zaj�mu�ją�ce�opo�wie�ści.
28 lu te go 2013 – fi�lip�za�Wa�Da:�Świet ne so wy
Wro�cław�ski�pi�sarz,�mu�zyk�i per�for�mer�pre�zen�tu�je�tom�po�etyc�-
ki,�w któ�rym�oprócz�py�tań�o nie�skoń�czo�ność,�cha�os�czy�feng
shui�znaj�dzie�my�je�go�de�ka�lo�gi,�opo�wie�ści�i mi�gaw�ki�z ży�cia.

Książ ki do ku pie nia w księ gar ni po ezjem.pl

Biu�ro�li�te�rac�kie��PRzej�śCie�gaRn�CaR�sKie 2
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TTYY  SSIIĄĄCC  SSZZKKLLAA  NNEEKK  HHEERR  BBAA  TTYY
DKK „Glob trot ter” za pra sza na pre zen ta cję
mul ti me dial ną Ro ber ta „Rob ba” Ma cią ga, po -
dróż ni ka i fo to gra fa, au to ra książ ki „Ty siąc szkla -
nek her ba ty. Spo tka nia na Je dwab nym Szla ku”.
15 lu te go, godz. 18.30, American Corner

RROO  DDZZII  CCOOMM  OO LLOO  GGOO  TTEE  RRAA  PPIIII
W DKK dla Ro dzi ców warsz ta ty opar -
te na lo go te ra pii V. Fran kla po pro wa -
dzi Ma riusz Bu dzyń ski. 14 II, 17.30,
Bi blio te ka 7 Kon ty nen tów

AAMMNNEE  SSTTYY  IINN  TTEERR  NNAA  TTIIOO  NNAALL  
WW PPOOLL  SSCCEE
Wy kład o or ga ni za cji wal czą cej o pra -
wa czło wie ka wy gło si przed sta wi ciel
Ko mi sji Eu ro pej skiej.
20 II, godz. 16.00, Czy tel nia

QQUUIINNCCYY  AADDAAMMSS  NNAA  ŚŚLLĄĄSSKKUU
Konferencja naukowa poświęcona
podróżom po Śląsku Johna Quincy'ego
Adamsa, 6. prezydenta USA. 27 II,
godz. 10-15, American Corner

KKRREESSOOWWEE  RREEMMIINNIISSCCEENNCCJJEE
Na literacko-muzyczną podróż po
Kresach zaprasza Jerzy Czyżycki,
członek Towarzystwa Miłośników
Lwowa i Kresów Południowo-
Wschodnich. 27 II, 16.00, Czytelnia

SSPPOO  TTKKAA  NNIIEE  ZZ WWIIEE  SSŁŁAA  WWEEMM  
RROO  MMAA  NNOOWW  SSKKIIMM
Za pra sza my na wie czór au tor ski Wie sła wa
Ro ma now skie go, re por te ra, by łe go ko re -
spon den ta TVP na Bia ło ru si. Spo tka nie
bę dzie po -świę co ne je go naj now szej książ -
ce „Ban de ra. Ter ro ry sta z Ga li cji”, skła nia -
ją cej do dys ku sji na te mat trud nych re la cji
pol sko -ukra iń skich i kon tro wer syj nej po -
sta ci Ste pa na Ban de ry, dzie lą cej dwa są sia -
du ją ce ze so bą na ro dy.
7 lu te go, godz. 18.00, sa la 35, III p.

6 lutego, godz. 16.00
DKK dla Seniorów
ROCZNICOWY DUET POETYCKI
Biblioteka Niemiecka, I piętro

6 lutego, godz. 10.00
KARNAWAŁ W DAWNYM
WROCŁAWIU (dla przedszkolaków)
American Corner, II piętro

9 lutego, godz. 11.00
Architektura dla gimnazjalistów
CHCEMY BYĆ NAJ...!
Biblioteka 7 Kontynentów, parter

13 lutego, godz. 16.00
Dyskusyjny Klub Audiobooka
W CUKIERNI POD AMOREM
Oddział Książki Mówionej, parter

13 lutego, godz. 16.30
Spotkanie z pedagogiką zabawy
ZABAWY FUNDAMENTALNE
Biblioteka 7 Kontynentów, parter

14 lutego, godz. 12.00
O WALENTYNKOWYM
ŚWIĘCIE (dla dzieci)
American Corner, II piętro

14 lutego, godz. 14.00
ROZSTRZYGNIĘCIE
KONKURSU NA WALENTYNKĘ
American Corner, II piętro

16 lutego, godz. 11.00
Z cyklu „Spoko-Poko”
ZABAWY Z CHUSTĄ KLANZY
Biblioteka 7 Kontynentów, parter

18 lutego, godz. 12.00
PRESIDENT’S DAY (dla dzieci)
American Corner, II piętro

21 lutego, godz. 17.00
Biblioteczna Akademia Malucha
BUZIA ŚPIEWA LA, LA, LA
Biblioteka 7 Kontynentów, parter 
(Zapisy od 18 lutego)

22 lutego, godz. 17.00
Stare i Nowe Spotkania Bajkowe
BEZPIECZNA CYBERPODRÓŻ
Biblioteka 7 Kontynentów, parter
(Zapisy od 18 lutego)

Ka ta rzy na Ada mek uro dzi ła
się w 1980 r. Jest ab sol went ką
ASP w Kra ko wie (Wy dział
Gra K ki) Dy plom obro ni ła
w ro ku 2005, w pra cow ni Kl -
mu ani mo wa ne go prof. Je rze -
go Ku ci. Miesz ka i pra cu je
w Kra ko wie. Zaj mu je się ma lar stwem, gra K ką, ilu stra cją, fo to gra Ką, pro jek to -
wa niem gra Kcz nym. Wy sta wa za pre zen tu je ob ra zy z cy klu „Ulot ne Mia sta” oraz
se rię naj now szych, abs trak cyj nych ry sun ków na pa pie rze i płót nie.  
Ga le ria pod Pla fo nem – wer ni saż 1 lutego, o godz. 17.30.

KKaattaarrzzyynnaa  ŁŁuuccjjaa  AAddaammeekk
LLIINNEEAARRIIAA

228_BIBLIOTEKA  23-01-13  13:13  Strona 1



26 str.��» Co�jest�gRane » luty�2013 www.cojestgrane.pl�

te�atru�lal�ki�i ak�to�ra�w waŁ�BrZy�cHu
ul. m.�BuCz�Ka 16�(te�atr�la�lek.wal�brzych.pl)

3 lu te go, godz. 12.30
le�fi�lo�fa�Ble (ma�ła�sce�na)

5 lu te go, godz. 10.00
KRÓ�leW�na śnież�Ka

10 lu te go, godz. 12.30
CzeR�Wo�ny�KaP�tu�ReK
16 lu te go, godz. 17.00

BRzyD�Kie�Ka�CzĄt�Ko –�PRe�mie�Ra
17 lu te go, godz. 12.30
BRzyD�Kie�Ka�CzĄt�Ko
24 lu te go, godz. 12.30

Ko zio łek Ma to łek

brzyd kie ka cząt ko w re�ży�se�rii�Prze�my�-
sła�wa�jasz�cza�ka�–�dy�plo�man�ta�Wy�dzia�-
łu�Re�ży�se�rii�PWst�w Kra�ko�wie�fi�lia�we

Wro�cła�wiu.�spek�takl�in�spi�ro�wa�ny�jest�hi�sto�rią�H.�Ch.�an�der�-
se�na o prze�mia�nie�Brzyd�kie�go�Ka�cząt�ka�w pięk�ne�go�ła�bę�-
dzia.� uczy� to�le�ran�cji� i zwra�ca� uwa�gę� na pro�blem
od�mien�no�ści�i od�rzu�ce�nia�przez�in�nych.�in�sce�ni�za�cja�utrzy�-
ma�na jest�w kon�wen�cji�te�atru�la�lek,�form�i ma�sek.�Przed�sta�-
wie�nie� do�dat�ko�wo� uatrak�cyj�nia� po�ru�sza�ją�ca� mu�zy�ka,
za�ska�ku�ją�ca�sce�no�gra�fia�i pre�cy�zyj�ny�ruch�sce�nicz�ny.

cZe�ka�My�na�ZgŁo�sZe�nia�Do 14.�Fe�ty!!!
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.�feta�ma�zasięg�ogólnopolski.
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

ZacZarowane�PoDwórko
spektakl�teatru�muzycznego�Capitol,�reż.�jacek�gębura

21 lutego, czwartek godz. 9.30 i 11.30
22 lutego, piątek godz. 10.30. bilety: 13-22 zł 

Studio TVP Wrocław, ul. Karkonoska 8

Hi�sto�ria�Po�two�rZa�sta
Z Pa�ra�sol�ko�we�go�Mia�sta

spek�takl� prze�zna�czo�ny�dla�wi�dzów�w wie�ku 3,5-9� lat.
opo�wia�da� on� o nie�ty�po�wej� przy�jaź�ni� pa�stusz�ka� lir�ka
i smo�ka,�za�war�tej�w bar�dzo�nie�sprzy�ja�ją�cej�sy�tu�acji,�ale
za to�praw�dzi�wej�i szcze�rej.�opo�wieść�trak�tu�je�o to�le�ran�-
cji�wo�bec�in�no�ści�i uczy,�aby�nie�oce�niać�ni�ko�go�na pod�-
sta�wie�po�zo�rów,�czy�przy�ję�tych�ste�reo�ty�pów.�na�koniec
dzie�ci� na�uczą� się� pro�stej� pio�sen�ki� do�ty�czą�cej� te�ma�tu
spek�ta�klu�i po�zna�ją�róż�no�rod�ne�ryt�my�mu�zycz�ne.�

3 lu te go, godz. 17.00 – spek takl nie dziel ny
22 i 25 lu te go, godz. 9.30 i 11.00 – spek ta kle dla klas

Sce na WCTd Ka lam bur, ul. Kuź ni cza 29 a

DZi�kie�Ła�Bę�DZie
na mo�ty�WaCH�Ba�śni�H.�CH.�an�DeR�se�na�

Baśń�o si�le�mi�ło�ści,�o cier�pli�wo�ści�i wy�trwa�łym�dą�że�niu
do szla�chet�ne�go�ce�lu,�któ�ra�koń�czy�się�zwy�cię�stwem�do�-
bra.�atu�ta�mi�przed�sta�wie�nia�gra�ne�go�na Du�żej�sce�nie
PWst�są�pio�sen�ki,�pięk�na�mu�zy�ka�skom�po�no�wa�na�przez
to�ma�sza�Łu�ca,�peł�ne�eks�pre�sji�ukła�dy�cho�re�ogra�ficz�ne
mać�ka�flor�ka�–�„gle�by”�oraz�zna�ko�mi�te�ko�stiu�my�i ta�jem�-
ni�cza,�ma�lar�ska�sce�no�gra�fia�za�pro�jek�to�wa�ne�przez�an�nę
Cha�daj.�Re�ży�se�rem�spek�ta�klu�jest�sły�ną�cy�z nie�po�wta�rzal�-
nych�i nie�zwy�kłych�in�sce�ni�za�cji�je�rzy�Bie�lu�nas.�spek�takl
dy�plo�mo�wy�stu�den�tów iv ro�ku�Wy�dzia�łu�lal�kar�skie�go

26, 27, 28 lu te go, godz. 10.00
PWST duża Scena, ul. bra ni bor ska 59

X fe�sti�Wal�Pio�sen�Ki�
i ma�ŁyCH�foRm�te�atRal�nyCH

oB�ciacH 2013
WRO CłaW, 27 LU Te GO 2013

Cen�trum�edu�ka�cji�Kul�tu�ral�nej�Dzie�ci�i mło�dzie�ży�zpra�sza
na pre�zen�ta�cję�do�rob�ku�ar�ty�stycz�ne�go�mło�dzie�żo�wych�ze�-
spo�łów� ar�ty�stycz�nych� i so�li�stów.� W fe�sti�wa�lu� bę�dą
uczest�ni�czyć�ze�spo�ły�i so�li�ści�z gim�na�zjów,�li�ce�ów�i pla�có�-
wek�wy�cho�wa�nia�po�zasz�kol�ne�go�(w wie�ku 13-24�lat)�pre�-
zen�tu�jąc�róż�no�rod�ne�for�my�te�atral�ne,�w tym�pio�sen�kę,
pan�to�mi�mę�czy�ka�ba�ret�z re�per�tu�arem�ko�me�dio�wym,�za�-
wie�ra�ją�cym�ele�men�ty�hu�mo�ru,�gro�te�ski,�sa�ty�ry.

MdK ul. h. Koł łą ta ja 20 (www.mdk.wroc law.pl)

Ptak�–�Mię�DZy�nie�BeM�a Zie�MiĄ
Wo�je�WÓDz�Ka�Wy�sta�Wa�Po�Kon�KuR�so�Wa

or�ga�ni�za�to�rzy�ocze�ki�wa�li�cie�ka�wych,�za�ska�ku�ją�cych�re�ali�za�-
cji�pla�stycz�nych�i nie�za�wie�dli�się.�Wy�obraź�nia,�wie�dza�i moc
twór�cza�mło�dych�au�to�rów�ujaw�ni�ła�się�w pięk�nych�pra�cach
ma�lar�skich,�ry�sun�ko�wych,�rzeź�biar�skich�a tak�że�fo�to�gra�ficz�-
nych.�Plon�twór�czych�po�szu�ki�wań�ma�my�za�szczyt�za�pre�zen�-
to�wać�Pań�stwu�na wy�sta�wie�po�kon�kur�so�wej.

Wer ni saż 26 lutego, godz. 12.00, (21.02-30.03)
Ga le ria MdK Śród mie ście, ul. du bo is 5

ania�Wi�śniew�ska�lat 6
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Fe�rie�w cen�truM�Po�Znaw�cZyM�
PRzY ha LI STU Le CIa

jak�po�wsta�ją�ar�chi�tek�to�nicz�ne�kon�struk�cje?�o czym�trze�-
ba�pa�mię�tać�pro�jek�tu�jąc�prze�strzeń�dla�lu�dzi�i prze�strzeń
dla�zwie�rząt?�Co�to�jest�di�zajn�i jak�wpły�wa�na co�dzien�ne
ży�cie?�za�pra�sza�my�na dwu�go�dzin�ne�za�ję�cia�dla�dzie�ci
w wie�ku�od 6�do 12�lat.�W pro�gra�mie�prze�wi�dzia�no�zwie�-
dza�nie�wy�sta�wy�po�łą�czo�ne�z opo�wie�ścia�mi�o Ha�li�stu�le�cia
i hi�sto�rii�Wro�cła�wia�oraz�ko�lo�ro�we�warsz�ta�ty�pla�stycz�ne
dla�mło�dych�kon�struk�to�rów�i pro�jek�tan�tów.
Bi�let: 25�zł/warsz�tat.�Dziad�ko�wie�i bab�cie�to�wa�rzy�szą�cy
wnu�kom�bez�płat�nie.�Ro�dzi�ce 8 zł�za oso�bę.
zgło�sze�nia�pod nr�te�le�fo�nu: 71 347 51 51�lub�pi�sem�nie
na ad�res:�re�zer�wa�cja@cen�trum�po�znaw�cze.pl

za ję cia od by wa ją się do piąt ku 8 lu te go o godz. 12.30
W so bo ty 2 i 9 lu te go o godz. 11.00

Cen trum Po znaw cze, ha la Stu le cia, ul. Wy sta wo wa 1

kart�ka�wa�len�tyn�ko�wa
WaRsz�ta�ty Dla�DzieCi

za�pra�sza�my�wszyst�kie�dzie�ci�(i nie�tyl�ko)�na nie�zwy�kłe
ren�dez�-vo�us�w mu�zeum�Pocz�ty�i te�le�ko�mu�ni�ka�cji. Będą
hi�sto�rie�o świę�tym�Wa�len�tym,�sta�re�pocz�tów�ki�i�znaczki
dzieci do�wie�dzą�się�co�wspól�ne�go�ma�sms�i li�sto�nosz
z XiX w.� oraz� wykonają� wła�sną� kart�kę� wa�len�tyn�ko�wą
–�do ob�da�ro�wa�nia�ko�goś�bliskiego�sercu!�

14 lutego, godz. 11.00
Muzeum Poczty i Telekomunikacji, ul. Krasińskiego 1

Cy�klicz�ne,�dłu�go�fa�lo�we�warsz�ta�ty�re�cy�klin�go�we�dla�dzie�-
ci�ma�ją�ce�na ce�lu�edu�ka�cję�eko�lo�gicz�ną,�utrwa�le�nie�wie�-
dzy�na te�mat�re�cy�klin�gu,�se�gre�ga�cji�od�pa�dów,�ochro�ny
śro�do�wi�ska�jak�i rów�nież�roz�wi�ja�nie�zdol�no�ści�ar�ty�stycz�-
nych,�kre�owa�nie�wraż�li�wo�ści�prze�strzen�nej,� roz�wi�ja�nie
umie�jęt�no�ści�lo�gicz�ne�go�my�śle�nia.
Koszt warsz�ta�tu�–�25zł/oso�ba.�za�pi�sy�obowiązkowe:
aga�do�ra�da@gma�il.com�lub�tel. 501-361-073.�
zaprasza�Wie�lo�bran�żo�wa�spół�dziel�nia�so�cjal�na gniazd�ko!

za CzY Na MY Od ze Ga RóW z PłYT Cd
7 lu te go, godz. 16.30-18.30

Miej sce – In fo punkt Nad odrze ło kiet ka 5/1

Po�DróŻ�Do�oko�Ła�Świa�ta!
W cza�sie� fe�rii,� pod�czas� za�jęć� dla� naj�młod�szych,� któ�re
trwa�ją�ok. 90�mi�nut�dzie�ci�bę�dą�oglą�dać�zdję�cia�naj�cie�-
kaw�szych�i naj�pięk�niej�szych�bu�dow�li�z róż�nych�kon�ty�nen�-
tów�oraz�we�zmą�udział�w warsz�ta�tach�pla�stycz�nych.

5, 6, 7 lu te go, go dzi. 11.00
Mu zeum ar chi tek tu ry, ul. ber nar dyń ska 5

Fe�rie�w cen�truM�sZtu�ki�wro
aR�ty�styCz�ny�WaRsz�tat�eKo�lo�giCz�ny

We�wtor�ki�i czwart�ki�pod�czas�te�go�rocz�nych�fe�rii�zi�mo�-
wych�WRo�za�pra�sza�do warsz�ta�to�wej�za�ba�wy�in�spi�ro�wa�-
nej� in�sta�la�cją� ber�liń�skie�go� ar�ty�sty� ni�kla�sa� Roy’a,
dzia�ła�ją�cą�w win�dzie�Cen�trum�sztu�ki�WRo.�in�sta�la�cja�Per�-
pe�tu�al�ener�gy�Wa�sting�ma�chi�ne,�czy�li�ma�szy�na�do nie�-
ustan�ne�go� mar�no�wa�nia� ener�gii,� w su�ge�styw�ny
i in�try�gu�ją�cy�spo�sób�zwra�ca�uwa�gę�na kwe�stie�eko�lo�gii
co�dzien�no�ści�i związ�ku�zwy�kłych�de�cy�zji�z od�po�wie�dzial�-
no�ścią�za na�szą�pla�ne�tę.�Dzia�ła�jąc�na wy�obraź�nię�dzie�ci,
po�zwa�la�im�two�rzyć�wła�sne�pro�jek�ty�prak�tycz�nych�urzą�-
dzeń�wy�ko�rzy�stu�ją�cych�ma�te�ria�ły�z re�cy�klin�gu�–�za�pra�sza�-
my�do za�ba�wy�w eko�-art!
za�ję�cia�są�skie�ro�wa�ne�do dzie�ci�w wie�ku 8-12�lat.�udział
w warsz�ta�tach�jest�nie�od�płat�ny,�a or�ga�ni�za�to�rzy�za�pew�-
nia�ją�nie�zbęd�ne�ma�te�ria�ły�i na�rzę�dzia.
zapisy:�tel.�693�396�088;�gama@wrocenter.pl

Każ dy wo rek i czwar tek ferii od 11.30-13.00
Centrum sztuki WRO, ul. Widok 7

ul. h. Koł łą ta ja 20

na�lan�Dia�Dla�DZie�ci�oD�4�lat
za�pra�sza�my�dzie�ci�do na�lan�dy
na czy�ta�ne�baj�ki�w róż�nych�for�-
mach�oraz za�ję�cia�pla�stycz�ne,
na któ�rych�zaj�mie�my�się�oswa�-
ja�niem� zna�jo�me�go� po�two�ra
o imie�niu�strach…
PRo�gRam:� Pro jek cja ba jek
z rzut ni ka –�we�hi�ku�łem�cza�su
prze�nie�sie�my� się� o po�ko�le�nie
wstecz...�Po czy tan ki plus po kaz
slaj dów –�na pod�sta�wie�książ�ki

„Bil�ly�i po�twór”�au�tor�ki�Bir�git�ty�sten�berg,�trze�ciej�część�se�-
rii�ksią�żek�wy�da�nej�przez�ene�Du�eRa�be.�za ję cia pla stycz ne
na pod�sta�wie�książ�ki�„Bil�ly�i po�twór”-�za�ję�cia�ma�ją�za za�da�-
nie�oswo�ić�dzie�ci�z czę�sto�spo�ty�ka�ną�emo�cją,�ja�ką�jest�lęk.
oswa�ja�nie�„po�two�ra”�oka�że�się�jed�nak�bar�dzo�przy�jem�ne.
obo�wią�zu�ją�za�pi�sy:�tel. 511–159-278�

10 lu te go, godz. 12.00 -13.30. Wstęp: 15zł!
Księ gar nio-Ka wiar nia Na lan da, pl. Ko ściusz ki 12
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wę�Druj�i Zwie�DZaj�Z na�Mi
za pra sza ją Klu by: Tu ry stów przy TMW, Prze wod ni ków

„Oskar” O/PTTK przy In sty tu tach PaN
3.02, godz. 10.00 –� spa�cer� po Wro�cła�wiu;� spo�tka�nie
przy po�mni�ku�hr.�a.�fre�dry;�10.02., g. 7.40 –�Wy�ciecz�ka:*
ślę�ża,�wy�jazd�z dwor�ca�PKs;�13.02, g. 13.00 –�Wy�ciecz�ka:
zdo�by�wa�my�od�zna�kę�tu�ry�sty�mi�ło�śni�ka�Wro�cła�wia�(po�mnik
a.�fre�dry);�14.02, godz. 15.30 –�spo�tka�nie�klu�bo�we�w ka�-
mie�nicz�ce�„mał�go�sia”�(od�rzań�ska 39);�19.02, godz. 7.40
–�Wę�drów�ka�do�oko�ła�Wro�cła�wia�szla�kiem�Bro�ni�sła�wa�tu�ro�-
nia:�smo�lec�–�Bie�la�ny�(Dw.�gł.�PKP);�21.02, g. 10.00 –�Wy�-
ciecz�ka� z oka�zji� mię�dzy�na�ro�do�we�go� Dnia� Prze�wod�ni�ka:
Ry�nek�–�„ar�ka�dy”�–�Dąb�„Prze�wod�nik”;�(pom.�a.�fre�dry);
23.02., g. 8.00 –�Wy�ciecz�ka:* no�wa�Ru�da�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.

Daw�ne�ka�len�Da�rZe
sPo�tKa�nie�Dla�se�nio�RÓW

mu�zeum�Pocz�ty� i te�le�ko�mu�ni�ka�cji�zaprasza�na ko�lej�ny
wy�kład�dla�se�nio�rów�tym�ra�zem�pod ty�tu�łem�„Daw�ne�ka�-
len�da�rze”.�spo�tka�nie�po�pro�wa�dzi�mał�go�rza�ta�Rych�ter.

27 lutego, godz. 14.00
Muzeum Poczty i Telekomunikacji, ul. Krasińskiego 1

kul�tu�ry�Świa�ta�is�lan�Dia
go�ść�mi�spo�tka�nia�bę�dą:�Sła wo mir Ciok –�dzien�ni�karz,
pro�du�cent,�sce�na�rzy�sta�i re�ży�ser�fil�mo�wy,�agniesz ka La -
to cha –�geo�graf,�mi�chła�si�kor�ski�znaw�ca�i pa�sjo�nat�is�lan�-
dii,�od kil�ku�na�stu�lat�pro�wa�dzi�por�tal�is�lan�dia.org.pl.
15.00 –� Wy�KŁaD „is�lan�dia� –� wy�spa� lo�du� i ognia”
agniesz�ka�la�to�cha�16.00 –�PRo�jeK�Cja „Dia�log”�re�ży�se�-
ria�Ce�za�ry�iber,�pro�duk�cja�sła�wo�mir�Ciok
17.00 –�PRo�jeK�Cja „is�lan�dia�jest�jak�ko�bie�ta”�i „en�dur�-
ko�ma”�Pio�tra�mit�ko�z ro�we�ro�wych�wy�praw�na is�lan�dię
18.30 –�Wy�KŁaD „od wi�kin�gów�po ostat�nią�fa�lę�emi�gra�-
cji�za�rob�ko�wej”�mi�chał�si�kor�ski
19.30 –�WeR�ni�saż fo�to�gra�fii�mi�cha�ła�si�kor�skie�go�„ob�-
raz�ki�z is�lan�dii”�oraz�por�tre�ty�po�la�ków�na is�lan�dii

23 lu te go, godz. 15.00-20.00
CK za mek, pl. Świę to jań ski 1 – Wro cław Le śni ca

fot.�m.�sikorski

Pttk�o/�Fa�BrycZ�na�ko�Ło�nr 6
za�PRa�sza�W lu�tym�na Wy�CieCz�Ki�Pie�sze

2.02. wy�ciecz�ka�do CHRzĄ�sta�Wy�Wiel�Kiej,�spo�tka�nie
z prze�wod�ni�kiem�godz. 9.00�przy�sta�nek�mPK�ul.�Cu�rie�-
-skło�dow�skiej�(na�prze�ciw�Kli�nik).�Prze�wod�ni�cy;�Bar�ba�ra
za�rzyc�ka,�Cze�sław�le�śnia�ra.�9.02. wy�ciecz�ka�do sie�Dl�-
Ca spo�tka�nie�z prze�wod�ni�kiem�godz. 9.20�Dw.�gł.�PKP
kie�ru�nek�(Wro�cław�-trzeb�ni�ca).�Prze�wod�ni�cy;�Bar�ba�ra�za�-
rzyc�ka,�Cze�sław�le�śnia�ra.�23.02. wy�ciecz�ka�le�śni�Ca,
las�mo�krzań�ski�do le�śni�cy�spo�tka�nie�godz. 10.40�pę�tla
tram�wa�jo�wa 10� i 20 le�śni�ca.�Prze�wod�ni�cy;�zo�fia�Wę�-
grow�ska�i an�to�ni�zy�gner�ski.�in�fo: 71-355-05-69

Xv sa�lon�ur�sZu�lań�ski
Pol�skie�sto�wa�rzy�sze�nie�By�łych�Wy�cho�wa�nek�ur�szu�lań�skich
za�pra�sza�na ko�lej�ny�sa�lon�ur�szu�lań�ski�pt.�Pro�ces�li�kwi�da�cji
szkol�nic�twa�ur�szu�lań�skie�go�w eu�ro�pie�środ�ko�wo�-Wschod�-
niej�po ii woj�nie�świa�to�wej.�
W prze�szło�ści,�Ko�ściół�ka�to�lic�ki�po�przez�swój�roz�wi�nię�ty�sys�-
tem�szkol�nic�twa,�od�gry�wał�zna�czą�cą�ro�lę�w dzie�dzi�nie�kształ�-
ce�nia� mło�de�go� po�ko�le�nia.� sio�stry� ur�szu�lan�ki� przy�by�wa�ły
do eu�ro�py�środ�ko�wo�-Wschod�niej�w okre�sie�roz�kwi�tu�za�ko�-
nu�w Xvii i Xviii w.�i roz�wi�ja�ły�się�szcze�gól�nie�po�myśl�nie
w epo�ce,�gdy�kra�je�Czech,�sło�wa�cji,�sło�we�nii,�Chor�wa�cji
i Wę�gier,�a tak�że�w pew�nym�okre�sie�po�łu�dnio�wa�część�Pol�-
ski�na�le�ża�ły�do mo�car�stwa�au�stro�-Wę�gier�pod pa�no�wa�niem
Habs�bur�gów.�W 1945�eu�ro�pa�zo�sta�ła�po�dzie�lo�na na dwie
czę�ści,�kra�je�eu�ro�py�środ�ko�wej�i eu�ro�py�wschod�niej�od�cię�to
od za�cho�du�kon�ty�nen�tu�„że�la�zną�kur�ty�ną”�i pod�da�no�pod pa�-
no�wa�nie�to�ta�li�ta�ry�zmu�so�wiec�kie�go,�ko�mu�ni�stycz�ne�go�i ate�-
istycz�ne�go.� Wszę�dzie� wraz� z prze�ję�ciem� wła�dzy� przez
ko�mu�ni�stów�roz�po�czę�ły�się�trwa�łe�prze�śla�do�wa�nia�Ko�ścio�ła.
W kra�jach�blo�ku�ko�mu�ni�stycz�ne�go,�tuż�przed ii woj�ną�świa�-
to�wą�ur�szu�lan�ki�unii�Rzym�skiej�w swych�pro�win�cjach�cze�-
sko�-mo�raw�skiej,�sło�wac�kiej,�ju�go�sło�wiań�skiej,�wę�gier�skiej
i pol�skiej�jak�rów�nież�we�wspól�no�cie�w ora�dea�w Ru�mu�nii
pro�wa�dzi�ły�ogó�łem 115�szkół�róż�nych�ty�pów�od przed�szko�li
po�przez�szko�ły�pod�sta�wo�we,�śred�nie,�za�wo�do�we�po se�mi�na�-
ria� na�uczy�ciel�skie.� na�tych�miast� po roz�po�czę�ciu ii woj�ny
świa�to�wej�te�da�ne�prze�sta�ły�być�ak�tu�al�ne.�tak�że�po woj�nie
nie�wszyst�kie�szko�ły�zo�sta�ły�re�ak�ty�wo�wa�ne.�jed�nak�ur�szu�-
lan�ki�wcho�dzi�ły�w po�wo�jen�ny�okres�hi�sto�rii�eu�ro�py�z ogrom�-
nym� bo�gac�twem� po�nad�trzy�wie�ko�we�go� do�świad�cze�nia
pe�da�go�gicz�ne�go�a tak�że�ze�zna�czą�cą�ba�zą�ma�te�rial�no-lo�ka�-
lo�wą�do�pro�wa�dze�nia�dzia�łal�no�ści�dy�dak�tycz�nej.
Dzie�je�ur�szu�la�nek�i ich�szkol�nic�twa�w każ�dym�z państw�blo�-
ku�ko�mu�ni�stycz�ne�go�po�to�czy�ły�się�in�ny�mi�dro�ga�mi�w za�leż�-
no�ści�od zło�żo�nych�wa�run�ków�hi�sto�rycz�nych�i po�li�tycz�nych
da�ne�go�kra�ju…�o tym�opo�wie�s.�Da�ria�Klich�osu.

20 lu te go, godz. 17.00. Wstęp wol ny!
Klasz tor Sióstr Ur szu la nek Unii Rzym skiej, pl. Nan kie ra 16

Po�wsta�nie�stycZ�nio�we
nie�Po�sZŁo�na Mar�ne

Klub�mu�zy�ki�i li�te�ra�tu�ry�oraz�Klub�Prze�wod�ni�ków�osKaR
o/PttK�Pan�za�pra�sza�ją�na wie�czor�ni�cę�pa�trio�tycz�ną�pt.
Po�wsta�nie�stycz�nio�we�nie�po�szło�na mar�ne.

28 lu te go, godz. 18.00, KMiL, pl. T. Ko ściusz ki 9 
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fe�sti�Wa�lu�fil�mÓW�Do�Ku�men�tal�nyCH�
okieM�MŁo�DycH

jak bez dom ny stał się gwiaz dą w świe cie sztu ki?
W dzi�siej�szych�cza�sach�każ�dy�mo�że�stać�się�gwiaz�dą.
Rzad�ko�jed�nak�uda�je�się�zna�leźć�ar�ty�stycz�ne�go�ge�niu�sza
wśród...�bez�dom�nych.�
na za�koń�cze�nie�cy�klu�„świat�w ob�ra�zach�vol. 2”�fe�sti�wa�-
lu�fil�mów�Do�ku�men�tal�nych�„okiem�mło�dych”�za�pra�sza�-
my�na nie�zwy�kły�film�do�ku�men�tal�ny,�wy�róż�nio�ny�na�gro�dą
em�my�„świat�we�dług�io�na�B.”�ale�xan�dra�na�nau.
głów�ny�bo�ha�ter,�ty�tu�ło�wy�ion,�two�rzy�ar�ty�stycz�ne�ko�la�że
z wy�cin�ków�wy�rzu�co�nych�na śmie�ci�ga�zet.�je�go�ży�cie�dia�-
me�tral�nie�się�zmie�nia,�kie�dy�wła�ści�ciel�jed�nej�z bu�ka�resz�-
teń�skich�ga�le�rii�usły�szy�przez�przy�pa�dek�o io�nie�i je�go
nie�zwy�kłych�pra�cach.�W krót�kim�cza�sie�do�mo�ro�sły�ar�ty�-
sta�stał�się�ulu�bień�cem�ar�ty�stycz�ne�go�świat�ka.�jak�od�naj�-
du�je�się�w no�wej�dla�sie�bie�sy�tu�acji?
„świat�we�dług�io�na�B.”�to�po�ru�sza�ją�cy�ob�raz�o nie�zwy�kłej
prze�mia�nie�bez�dom�ne�go�w roz�po�zna�wal�ne�go�ar�ty�stę,�si�-
le�na�tu�ral�ne�go�ta�len�tu,�ale�też�por�tret�skom�pli�ko�wa�nych
re�guł�rzą�dzą�cych�świa�tem�sztu�ki.
Po pro�jek�cji�za�pra�sza�my�na dys�ku�sję�z udzia�łem�lo�kal�-
nych�ar�ty�stów,�którą�po�pro�wa�dzi�sta�ni�sław�abra�mik.

20 lutego, godz. 18.30. Wstęp wolny!
Świd nic ki Ośro dek Kul tu ry, sa la te atral na, Ry nek 43

63. MIĘ dzY Na RO dO WY Fe STI WaL FIL MO WY
Ber�li�na�le

Pol skie fil my w kon kur sie głów nym i w sek cjach:
7-17 lu tego 2013 r.

KON KUR S GłóW NY:
Po�now�nie�pol�ski� film�fa�bu�lar�ny�w kon�kur�sie�głów�nym
Ber�li�na�le:�W imiĘ...�mał�go�rza�ty�szu�mow�skiej.

Ksiądz�adam�obej�mu�je�ma�łą�pa�ra�fię�po środ�ku�głu�szy.
z za�pa�łem�or�ga�ni�zu�je�ogni�sko�dla�chłop�ców�z trud�nych
ro�dzin.�je�go�ener�gia�jest�do�ce�nia�na,�lo�kal�na�spo�łecz�ność
przyj�mu�je�go,�jak�swo�je�go.�Wszy�scy�chcą�być�bli�sko�nie�-
go,�po�czuć�odro�bi�nę�je�go�wi�tal�no�ści�i si�ły,�ale�nikt�nie�wie,
że�ksiądz�adam�no�si�brze�mie.�spo�tka�nie�z mło�dym,�mil�-
czą�cym�chło�pa�kiem,� lo�kal�nym�dzi�wa�kiem,�przy�po�mi�na
mu�o daw�no�za�po�mnia�nym�cię�ża�rze�i pa�sji.�Kie�dy�naj�gor�-
sze�po�dej�rze�nia�miesz�kań�ców�wio�ski�oka�zu�ją�się�uza�sad�-
nio�ne,�ksiądz�adam�sta�je�się�oczy�wi�stym�wro�giem.

SeK Cja Ge Ne Ra TION:
Ba�By�Blu�es Ka�ta�rzy�ny�Ro�sła�niec.
Ba�by�Blu�es�w za�sa�dzie�nie�jest�fil�mem,�jest�blo�giem�do�ty�-
czą�cym�mo�dy.�Wszy�scy�w nim�są�bar�dzo�mod�ni.�jed�nak
Ba�by�Blu�es�przede�wszyst�kim�opo�wia�da�o sa�mot�no�ści.�an�-
tek,�sied�mio�mie�sięcz�ny�sy�nek�na�ta�lii,�jest�wy�ni�kiem�tych
dwóch�zja�wisk.�an�tek�jest�me�ta�fo�rą�te�go,�cze�go�naj�bar�dziej
brak�współ�cze�snej�rze�czy�wi�sto�ści.�je�go�ist�nie�nie�jest�do�-
wo�dem�na to,�jak�ła�two�za�spo�ko�ić�dziś�po�trze�by�mło�dych
lu�dzi.� jest� to� tak� sa�mo� ła�twe,� jak� wej�ście� do fast� fo�-
od’u i zło�że�nie�za�mó�wie�nia�–�coś�do ko�cha�nia�i fryt�ki�na wy�-
nos.�jest�jesz�cze�jed�na�rzecz,�pew�nie�naj�waż�niej�sza.�Ba�by
Blu�es�jest�blo�giem�o ego�izmie.

SeK Cja FO RUM: sie�niaW�Ka mar�ci�na�ma�łasz�cza�ka.
Po�dró�żo�wa�lem�do przy�szło�ści�i oto�co�zna�la�złem:�czło�-
wie�czeń�stwo�i od�zwier�cie�dle�nie�prze�szło�ści.�sie�niaw�ka
jest�po�dró�żą�do ir�ra�cjo�nal�nej�pod�świa�do�mo�ści�ludz�ko�ści.
ste�fan�pró�bu�je�od�na�leźć� swo�ją�dro�gę�przez�post�in�du�-
strial�ną�zie�mię�ni�czy�ją.�spo�tka�nie�z nie�zna�jo�mym�spra�-
wia,� że� gra�ni�ca� mie�dzy� rze�czy�wi�sto�ścią� a wy�obraź�nią
zo�sta�je�za�ma�za�na.�Przy�szłość�i prze�szłość�prze�pla�ta�ją�się
ze�so�bą.�Wer�sja�no�we�go�cza�su�po�ja�wia�się�w umy�śle�ste�-
fa�na.�Dry�fu�jąc�po wspo�mnie�niach�i wy�obraź�ni�ste�fan�jest
świad�kiem�śmier�ci,�cho�ro�by�umy�słu�i gra�nic�czło�wie�czeń�-
stwa�w od�cho�dzą�cym�świe�cie,�któ�ry�przy�po�mi�na�nasz.�to,
co�po�zo�sta�ło,�to�ru�iny,�wszyst�ko�ma�swój�po�czą�tek,�aby
mieć�swój�ko�niec.�Be�to�no�wy�świat�ni�czym�nie�przy�po�mi�-
na�już�te�go,�któ�ry�zmu�szo�ny�był�opu�ścić.�We�wnętrz�ny
cha�os�jest�od�zwier�cie�dle�niem�ze�wnętrz�ne�go.

Więcej in for ma cji & ter mi ny: www.ber li na le.de
www.po lni sche kul tur.de

Pol�skie�Dni
13.�mff�t�-mo�Bi�le�no�We�Ho�Ry�zon�ty

Ru�sza�na�bór�fil�mów�i pro�jek�tów�na Po�lish�Days�–�pit�ching
i bran�żo�we�po�ka�zy�naj�now�szych�pol�skich�fil�mów�na 13.
mff�t�-mo�bi�le�no�we�Ho�ry�zon�ty.�moż�na�je�zgła�szać�po�-
przez�elek�tro�nicz�ny�for�mu�larz�zgło�sze�nio�wy�do 31�ma�-
ja 2013�ro�ku�(po an�giel�sku).
Pol�skie�Dni�to�no�we�wy�da�rze�nie�bran�żo�we�mię�dzy�na�ro�-
do�we�go�fe�sti�wa�lu�fil�mo�we�go�t�-mo�bi�le�no�we�Ho�ry�zon�ty
po�świę�co�ne� pre�zen�ta�cji� naj�now�szych� pol�skich� fil�mów
mię�dzy�na�ro�do�wej�bran�ży�fil�mo�wej�pod�czas�za�mknię�tych
po�ka�zów.�Pierw�sza�edy�cja�Po�lish�Days�od�by�ła�się�pod�-
czas�dwu�na�stej�edy�cji�fe�sti�wa�lu�w 2012�ro�ku.
Dru�ga�edy�cja�Po�lish�Days�od�bę�dzie�się�w dniach 24-26
lip�ca 2013�ro�ku,�pod�czas 13.�edy�cji�mff�t�-mo�bi�le�no�we
Ho�ry�zon�ty�(18-28�lip�ca 2013).
Wy�da�rze�nie�od�by�wa�się�w ję�zy�ku�an�giel�skim.

www.no we ho ry zon ty.pl
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