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1 iX nie Dzie la
koN�Cer�tY
NoN�so�la�sCriP�ta
aDaM Ma kO wiCz
– im pro wi za cje jaz zo we
re in hard se eli ger – or ga ny
G. 19.00�–�ko�ściół�św.�krzy�ża,
ostrów�tum�ski.�Bi�le�ty 20/15 zł
sPek�ta�kle
ePi�zo�dY�–�o edith�Piaf
z cy klu: Ży wo ty Muz
G. 19.00�–�Cia�ul.�tę�czo�wa 79/81
sPo�tka�Nia
74.�roCzNiCa�aGresJi
NieMieC�Na�Polskę
G. 12.00�–�Pań�stwo�we�Mu�zeum
Gross�-ro�sen,�ul.�ofiar�Gross�-ro�-
sen 26,�ro�goź�ni�ca�k.�strze�go�mia
Świę�to�Mą�ki
Pik nik ro dzin ny, de gu sta cje,
gry, za ba wy. wstęp wol ny!
G. od 11.00�–�ogród�Bo�ta�nicz�ny
uwr.�ul.�sien�kie�wi�cza
artweekeNd�warszTaTy
warsz ta ty: gło so we; Świe ce
pa ra fi no we; Flo ry sty ka; De co -
upa ge; Bi żu te riał; Ce ra mi ka;
Świat pocz tów ki; wi kli na pa -
pie ro wa. (www.cho re ia.pl)
G. od�11.00�–�kryształowice
k.�sobótki,�ul.�leśna�14
Balet�dla�dzieCi�(4-7 lat)
zajęcia od września br.
G. 16.00�–�aka�de�mia�dom�tań�ca
Pa�ła�cyk,�kościószki�34
wYCieCzki
X sPa�Ce�rY�z Prze�wod�Ni�kieM
Do ostat nie go lot ni ska Fe -
stung Bre slau. Plac obok ko -

ścio ła św. M. Mag da le ny
– pl. grun waldz ki. Bez płat ną
wy ciecz kę pro w: elż bie ta Żoł -
nierz i Ja ni na Bed nar ska
G. 10.00�–�koło fon�tan�ny�ko�ścio�ła
św.�M.�Mag�da�le�ny,�ul.�szweska
X sPa�Ce�rY�z Prze�wod�Ni�kieM
Po ostro�wie�tuM�skiM
1. znisz cze nia wo jen ne
Ostro wa Tum skie go i od bu -
do wa po 1945 r. prow. Mo ni ka
Trzna del. 2. spa cer pro wa dzi
wła dy sław woź nia kie wicz
wstęp wolny!
G. 15.00�–�zbiór�ka�przed ka�te�drą

2 iX PO nie Dzia Łek

silesia�soNaNs�2013
la Fa ri nel la – arie COn
Bra Vu ra, kon cert naj bar dziej
or na men tal nej mu zy ki ba ro -
ku. an na Pa Trys – so pran,
krzysz TOF gO Tar TOw ski
– kla we syn, ze spół smycz ko -
wy Clas siC MO Dern
G. 19.00�–�ko�ściół�ła�ski�(Gar�ni�zo�-
no�wy),�Je�le�nia�Gó�ra�ul.�1-go�Ma�ja
sPo�tka�Nia
wio�la�r.�Paw�łow�ska
wie czór au tor ski po łą czo ny
z pre zen ta cją no we go to mi ku. 
G. 18.00�–�sa�lo�nik�trzech�Muz
ul.�za�wal�na 7-9.�wstęp�wol�ny!

3 iXwTO rek

wY�sta�wY
ko�stas�ki�rit�sis
FiC TiOn / nOn -FiC TiOn
Prace fo to gra ficz ne
G. 17.00�–�ar�se�nał�Miej�ski
ul.�Cie�szyń�skie�go 9

1063-1068�wie�Czo�rY�lisz�tow�skie
2255  wwrrzzee  śśnniiaa  gg.. 1177..0000 – gŁO gów, szko ła Mu zycz na
im. F. lisz ta ul. Jed no ści ro bot ni czej 14
2266  wwrrzzee  śśnniiaa  gg.. 1199..0000 – wrO CŁaw, Fil har mo nia
ul. J. Pił sud skie go 19 (kon cert re ali zo wa ny wspól nie
z Fil har mo nią wro cław ską)
2277  wwrrzzee  śśnniiaa  gg.. 1188..3300 – OBOr ni ki ŚlĄ skie
sa lo nik Czte rech Muz, ul. J. Pił sud skie go 13
2288  wwrrzzee  śśnniiaa  gg.. 1188..0000 – Brzeg
za mek Pia stów Ślą skich, plac zam ko wy 1
3300  wwrrzzee  śśnniiaa  gg.. 1122..3300  – TrzeB ni Ca
sta ro stwo Po wia to we, ul. le śna 1
147 kon cert umu zy kal nia ją cy dla mło dzie ży: Jak słu chać mu zy ki?
3300  wwrrzzee  śśnniiaa  gg.. 1188..0000 – TrzeB ni Ca
sta ro stwo Po wia to we, ul. le śna 1
w pro gra mie utwo ry Fry de ry ka Cho pi na i igna ce go J. Pa -
de rew skie go. kon cer ty pro wa dzi Ju liusz ada mow ski.

JJOO  aann  nnaa  MMaarr  CCiinn  kkOOww  sskkaa
stu dia pia ni stycz ne pod kie -
run kiem prof. waldemara an -
drze jew skie go w po znań skiej
aka de mii Mu zycz nej ukoń czy -
ła z wy różnie niem. Po uzy ska -
niu w 2006 r. stop nia dok to ra

sztu ki mu zycz nej, ob ję ła sta no wi sko ad iunk ta w ka te -
drze For te pia nu w ma cie rzy stej uczel ni.
na le ży do naj zdol niej szych i naj bar dziej wy róż nia ją cych
się pia ni stów pol skich mło de go po ko le nia. Jest lau re -
at ką 21 mię dzy na ro do wych i ogól no pol skich kon kur -
sów oraz fe sti wa li pia ni stycz nych. uzy ska ła m. in.:
i na gro dę na Mię dzy na ro do wym kon kur sie Pia ni stycz -
nym „ar tur ru bin ste in in me mo riam” w Byd gosz czy
(1996); na gro dę głów ną na XXX Fe sti wa lu Pia ni sty ki Pol -
skiej w słup sku (1996); i na gro dę na Vii eu ro pej skim
kon kur sie Cho pi now skim w Darm stadt 2002; w 1996
ro ku, w wy ni ku kon kur su na grań, zdo by ła sty pen dium
Ja poń skiej Fun da cji Mu zycz nej J. e. s. C. dla naj lep sze -
go mło de go pia ni sty pol skie go.
wy stę pu je z re ci ta la mi oraz ja ko so list ka kon cer tów
sym fo nicz nych. współ pra co wa ła z wie lo ma zna ny mi
or kie stra mi i zna ko mi ty mi dy ry gen ta mi na wie lu pre -
sti żo wych fe sti wa lach pia ni stycz nych w Pol sce i za gra -
ni cą. Do ro bek na gra nio wy Jo an ny Mar cin kow skiej
obej mu je utwo ry w. a. Mo zar ta, J. Hayd na, r. schu -
man na, F. Cho pi na, P. Czaj kow skie go, C. De bus sy’ego
i k. szy ma now skie go. w 2008 r. uka za ła się jej pły ta
(wy da na przez Pol skie na gra nia) z trans kryp cja mi ba -
le tów P. Czaj kow skie go Śpią ca kró lew na i Dzia dek
do orze chów, do ko na ny mi przez Mi cha iła Plet nie wa.
kon cer ty są re ali zo wa ne przy po mo cy fi nan so wej wo je wódz twa
Dol no ślą skie go, wo je wódz twa Opol skie go, Po wia tu Trzeb nic kie -
go, gmin Brzeg, Obor ni ki Ślą skie, wro cła w, Fun da cji Pol ska Miedź,
Brze skie go Przed się bior stwa ener ge ty ki Ciepl nej, związ ku ar ty -
stów wy ko naw ców sT0arT.
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DDyyrryyggeennccii:: Paul McCre esH; agniesz ka Fran ków -Że la zny
Te ma tem prze wod nim pierw -
szej edy cji Pro jek tu bę dzie
„Chó ral na mu zy ka sa kral -
na XiX i XX wie ku”
Pro jekt skie ro wa ny jest
do śpie wa ją cej mło dzie ży
w wie ku po mię dzy 18–26 ro -
kiem ży cia. Pod okiem naj lep szych dy ry gen tów, na uczy cie li
śpie wu oraz wy kła dow ców bę dą oni do sko na lić umie jęt no ści
w za kre sie pra cy w ze spo le, emi sji gło su oraz wie dzy o re per -
tu arze i tech ni kach wy ko naw czych.
1�wrze�śnia,�godz. 19.00�–�ka�te�dra�p.�w.�Św. M.�Mag�da�le�ny
ul.�szewska.�wstęp�wol�ny!
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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

8 nd 1900
iinn  aauu  gguu  rraa  CCjjaa 6688..  ssee  zzoo  nnuu  ooPPee  rryy  WWrroo  CCłłaaWW  sskkiieejj  
gWiaz dy no Wo jor skiej me tro Po li tan oPe ra
na sCe nie oPe ry Wro CłaW skiej ––  eeWWaa  PPoodd  lleeśś

10 wt 1100 CCzzeerrWWoonnyy  kkaaPPttuurreekk jiří Pauer

11 śr 1900 WWeesseellee  ffiiggaarraa Wolfgang amadeus mozart

12 cz 1900 ttrraavviiaattaa giusePPe verdi

13 pt 1900 CCHHooPPiinn giaComo orefiCe

14 so 1900 rriiggoolleettttoo giusePPe verdi

15 nd 1700 kkrróóll  rrooggeerr karol szymanoWski

17 wt 1100 CCzzeerrWWoonnyy  kkaaPPttuurreekk jiří Pauer

18 śr 1900 nnaaBBuuCCCCoo giusePPe verdi

19 cz 1900 rryyCCeerrsskkoośśćć  WWiieeśśnniiaaCCzzaa    Pietro masCagni

PPaajjaaCCee    ruggero leonCavallo

20 pt 1900 CCoossii  ffaann  ttuuttttee Wolfgang amadeus mozart

21 so 1900 ggaallaa  BBaalleettooWWaa sPek takl Ba le to Wy – mu zy ka z Cd

22 nd 1700 CCaarrmmeenn georges Bizet

24 wt 1900 nnaaPPóójj  mmiiłłoossnnyy gaetano donizetti

25 śr 1900 HHaallkkaa stanisłaW moniuszko

26 cz 1900 CCyyggaanneerriiaa giaComo PuCCini

27 pt 1900 rraajj  uuttrraaCCoonnyy krzysztof PendereCki

28 so 1900 BBoorryyss  ggoodduunnooWW modest musorgski

29 nd 1700 CCzzaarrooddzziieejjsskkii  fflleett Wolfgang amadeus mozart

Dyrekcja�zastrzega�sobie�możliwość�zmian�w�repertuarze.

EWA MICH NIK
ZA PRA SZA

Sza�now�ni�Pań�stwo,

8 wrze śnia Ope ra Wro cław ska roz po czy na ko lej ny, 68. se -
zon ar ty stycz ny. Na po czą tek za pra sza my Pań stwa na nad -
zwy czaj ną ga lę ope ro wą z udzia łem Ewy Pod leś, wy bit nej
pol skiej śpie wacz ki, jed nej z naj lep szych kontr al tów na świe -
cie. Ar tyst ka wy stę pu je na naj więk szych sce nach ope ro -
wych, m.in. w Me tro po li tan Ope ra, Deut sche Sta at so per
Ber lin oraz Deut sche Oper Ber lin, frank furc kiej Al te Oper,
Gran Te atre del Li ceu; Te atro Bel li ni, Te atro al la Sca la, La
Fe ni ce, Te atro San Car lo, Théâtre du Châte let i Opéra Ba -
stil le w Pa ry żu, Te atro Re al w Ma dry cie i wie lu in nych. Ewę
Pod leś rzad ko moż na usły szeć w Pol sce, dla te go wro cław -
ski kon cert bę dzie z pew no ścią wiel kim wy da rze niem dla
wszyst kich mi ło śni ków nie zwy kłe go ta len tu pol skiej śpie -
wacz ki. W re per tu arze ga li znaj dą się arie z oper Gluc ka,
Ros si nie go, Do ni zet tie go, Ver die go, Pon chiel lie go, Ma sca -
gnie go, Pro ko fie wa. Wy stę pem Ewy Pod leś in au gu ru je my
no wy cykl pn. „Gwiaz dy no wo jor skiej Me tro po li tan Ope ra
na sce nie Ope ry Wro cław skiej”.

W na szym wrze śnio wym re per tu arze zna la zło się też wie le
po pu lar nych spek ta kli ope ro wych. Po ka że my Pań stwu na le -
żą ce do kla sy ki ope ry „Na buc co”, „Ri go let to” i „Tra via ta”
G. Ver die go, „Cy ga ne ria” G. Puc ci nie go, „Car men” G. Bi ze -
ta, „Na pój mi ło sny” G. Do ni zet tie go oraz „Ry cer skość wie -
śnia cza” P. Ma sca gnie go i „Pa ja ce” R. Le on ca val lo.
Wy sta wi my też efek tow nie zre ali zo wa ne spek ta kle „Cho pin”
G. Ore fi ce oraz „Bo rys Go du now” M. Mu sorg skie go oraz
zna ko mi te ope ry W. A. Mo zar ta „We se le Fi ga ra”, „Cza ro dziej -
ski flet” oraz „Co si fan tut te”. We wrze śnio wym re per tu arze
nie za bra kło też oper kom po zy to rów pol skich. Po ka że my
„Hal kę” S. Mo niusz ki, „Kró la Ro ge ra” K. Szy ma now skie go
oraz „Raj utra co ny” K. Pen de rec kie go. Na to miast dzie ci za -
pro si my na spek ta kle „Czer wo ny kap tu rek” J. Pau era. Z ko lei
mi ło śni cy tań ca i ba le tu bę dą mo gli po now nie uczest ni czy
w Ga li ba le to wej, pod czas któ rej ar ty ści Ope ry Wro cław skiej
za pre zen tu ją się w po pi so wych ukła dach ta necz nych.

Go rą co Pań stwa za pra szam do Ope ry Wro cław skiej na kon -
cer ty i spek ta kle w trak cie ca łe go se zo nu ar ty stycz ne go.

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

Ope�ry�Wro�cław�skiej
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sPo�tka�Nia
książ�ki�Fo�to�Gra�FiCz�Ne
spo tka nie au tor skie to wa rzy -
szą ce wy sta wie ko sta sa ki -
rit si sa „Fic tion – non -fic tion.
Bi blio te ka ob ra zów”
G. 18.30� –� Ga�le�ria� en�tro�pia,
ul.rzeź�ni�cza 4.�wstęp�wol�ny!

5 iX Czwar Tek
MYslovitz

Pierwszy koncert jesiennej
trasy klubowej, promującej
nową płytę “1.577”
G. 19.00�–�Centrum�sztuki,
staniszów�100,�Jelenia�Góra
wY�sta�wY
lászló�ha�ris
rOz glĄ DaJ się DO OkO Ła!
wer ni saż fo to gra fii
G. 17.00�–�dCF�do�mek�ro�mań�ski
pl.�bpa�Nan�kie�ra 8

ro�MaN�liP�ski
Ma lar sTwO wer ni saż
G. 19.00�–�Burg�stras�se 27,�in�sty�-
tut�Pol�ski�–�Ber�lin�(do 13.11)
sPo�tka�Nia
Pro�Jekt�Nie�Moż�li�wY
Pi ny Bausch: uobec nić wspo -
mnie nie – wy kład w ra mach
la bo ra to rium ru chu:  po pro -
wa dzi an na kró li ca
G. 17.00�–�sa�la�nr 13,�im�part
ul.�Ma�zo�wiec�ka 17.�wstęp�wol�ny!

ta�de�usz�ho�łu�Bo�wiCz
Pre zen ta cja au tor ska książ ki
po etyc kiej pt. re flek sje po ko -
le nio we. wstęp wol ny!
G. 18.00�–�kMil�pl.�ko�ściusz�ki 10
6 iX PiĄ Tek
koN�Cer�tY
iN�au�Gu�ra�CJa�se�zo�Nu
ar�tY�stYCz�Ne�Go
Je rzy kO sek – dy ry gent
PiOTr Pa leCz ny – for te pian
Or kie stra sym fo nicz na F. s.
k. szy ma now ski: uwer tu ra kon -
cer to wa; F. Cho pin: i kon cert for -
te pian. e – moll op. 11; r. strauss:
Po emat sym fo nicz ny Don Ju an 
G. 19.00�–�Fil�har�mo�nia�su�dec�ka
ul. J. sło�wac�kie�go 4,�wał�brzych
Po�lu�zJaN�Ci
G. 19.00�–�Po�lko�wi�ce
ki�no,�ul.�dą�brow�skie�go 1
rów�No�le�Głe�żY�wo�tY
48. Fe sti wal wra ti sla via Can tans
G. 20.00�– ko�ściół�uni�wer�sy�tec�ki,
pl.uni�wer�sy�tec�ki 1
sPek�ta�kle
Mo�ral�NoŚĆ�Pa�Ni�dul�skie�J2
Pre mie ra pra so wa
G. 19.00 te�atr�ar�ka,�ul.�Men�ni�cza 3
zNi�ka�Ją�Ce�szko�łY
Pre Mie ra reż. Pa weł Świą tek
G. 19.00�–�te�atr�dra�ma�tycz�ny
pl.�te�atral�ny 1,�wał�brzych
wY�sta�wY
Mu�zeuM�Pit�w zBio�raCh
zBi�GNie�wa�Pa�tral�skie�Go
ko lek cja da tow ni ków, któ re
ukła da ją się w hi sto rię Mu -
zeum od 1919 ro ku do dziś
G. 12.00�–�Mu�zeum�Pocz�ty�i te�le�-
ko�mu�ni�ka�cji,�ul.kra�siń�skie�go 1

t.�w.�kaNG�i YoNG�Je�aN�Park
kOn CerT FOr Te Pia nO wy

artyści po cho dzą z ko rei
Po łu dnio wej. Miesz ka ją
w Ja po nii. wy stę pu ją ja -
ko du et od dzie się ciu lat,
gra ją utwo ry kom po zy -
to rów eu ro pej skich. wie -
lo krot nie wy stę po wa li
w To kio. w 2011r. wy stą -

pi li z nie miec ką ra dio wą Or kie strą sym fo nicz ną nDr
z Han no ve ru w war sza wie. 
T. w. kang dzia ła na po lu wy mia ny kul tu ral nej i biz ne -
so wej ja ko przed sta wi ciel ja poń skich or ga ni za cji i in -
sty tu cji han dlu za gra nicz ne go w ame ry ce Pół noc nej,
azji Cen tral nej i eu ro pie. Był ko men ta to rem te le wi zji
Cnn i te le wi zji ja poń skiej. ukoń czyl M. i. T. i Ha rvard
Bu si ness scholl w Bo sto nie. Jest au to rem sze ściu
ksią żek z dzie dzi ny po li to lo gii i biz ne su.
Jest tak że pia ni stą i dy ry gen tem. Dy ry go wał m.in. san
Jo se sym pho ny Or che stra i ko re an sym pho ny Or che -
stra. gra ja ko so li sta i w du ecie z yong Je an Park.
yong Je an Park ukoń czy ła stu dia mu zycz ne w ko rei
Po łu dnio wej i w Ja po nii. stu dio wa ła w High scho ol for
Per for ming arts i na uni wer sy te cie eh wa w seu lu oraz
w Mu sa shi no Col le ge of Mu sic w Ja po nii. kon cer to wa -
ła w ko rei, Ja po nii i eu ro pie.
14�wrze�śnia,�godz. 18.00.�wstęp�wol�ny!
klub�Mu�zy�ki�i li�te�ra�tu�ry,�pl.�t.�ko�ściusz�ki 10

la�Fa�ri�Nel�la�–�arie�CoN�Bra�vu�ra
SI�LE�SIA�SO�NANS 2013
kon cert or na men tal nej mu zy ki ba ro ku. w pro gra mie
znaj dą się naj bar dziej po pi so we arie z re per tu aru jed -
ne go z naj słyn niej szych w hi sto rii ope ry śpie wa ków
– Fa ri nel le go, czy li Car la Bro schi. Bę dą to arie ora to -
ryj ne i ope ro we je go bra ta ric car do Bro schi oraz
pierw sze go men to ra ka stra ta – ni co la Po rpo ry i jed ne -
go z naj wy bit niej szych przed sta wi cie li wło skie go ba -
ro ku an to nio Vi val die go, Jo han na a. Has se, a tak że
bę dą ce go w dłu go let nim kon flik cie z so pra ni stą geo -
r ga F. Ha en dla. więk szość utwo rów zna na jest ze
ścież ki dźwię ko wej z fil mu „Fa ri nel li – ostat ni ka strat”
z ar cy trud nym re per tu arem pi sa nym dla naj wy bit niej -
szych śpie waków ba ro ku zmie rzy się so pra nist ka an -
na Pa trys z to wa rzy sze niem: krzysz to fa go tar tow s-
kie go – kla we syn oraz ka me ral ne go ze spo łu smycz -
ko we go Clas sic Mo dern pod kie row nic twem ro ma -
na sa mo stro ko va. ar tyst ka re gu lar nie współ pra cu je
z polski mi, wło ski mi, nie miec ki mi i an giel ski mi spe cja -
li sta mi z za kre su mu zy ki ba ro ko wej. so list kę z Fa ri -
nel lim łą czy wie le rze czy: za mi ło wa nie do wo kal nej
or na men ta li sty ki, po tęż na 3,5 okta wo wa ska la gło su,
za wo do wa pra ca na sce nie od 15 ro ku ży cia, gra
na skrzyp cach i wiel ki sza cu nek do sztu ki wo kal nej.
G. 19.00�–�ko�ściół�ła�ski�(Gar�ni�zo�no�wy)
Je�le�nia�Gó�ra�ul. 1-go�Ma�ja

di�Ga�lit�zY�aNer�kle�zMo�riM
ze spół two rzą ab sol wen ci
aka de mii Mu zycz nej w kra ko -
wie: Ma rio la Śpie wak – klar net,
grze gorz Śpie wak – akor de on,
ra fał se we ry niak – kon tra bas.
in spi ra cją dla ich twór czo ści
jest mu zy ka ży dow ska. utwo -
ry, z któ rych część sta no wi ich wła sne kom po zy cje, przed sta -
wia ją w uję ciu bar dziej „ar ty stycz nym” niż fol ko wym.
Przy wią zu ją szcze gól ną wa gę do dba ło ści o dźwięk, pre cy zji
i wy so kie go po zio mu wy ko naw cze go.
31�sierp�nia,�godz. 20.30.�Bi�le�ty: 25/35 zł
sy�na�go�ga�pod Bia�łym�Bo�cia�nem,�ul.�włod�ko�wi�ca�7
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Je�rzY�olek�
TróJ wy Miar li nii 
G. 17.00�–�Mu�zeum�Pa�pier�nic�twa
ul.�kłodz�ka 42,�dusz�ni�ki�zdrój
aN�to�Ni�waJ�da
XXXVii -le Cie Pra Cy Twór -
CzeJ – wer ni saż
G. 18.00�–�Mu�zeum�Miej�skie
wro�cła�wia�–�sta�ry�ra�tusz
ur�szu�la�wilk
NIE�WY�SŁA�NE�LI�STY�Z PE�KI�NU
Prace w tech ni ce tu szem
na pa pie rze ry żo wym.
G. 18.00�–�en�tro�pia,�ul.rzeź�ni�cza 4
JaN�kaN�tY�Paw�luŚ�kie�wiCz
VOy age – wer ni saż ma lar -
stwa i spo tka nie au tor skie
G. 18.00�–�Mu�zeum�zie�mi�kłodz�-
kiej,�ul.�łu�ka�sie�wi�cza 4,�kłodz�ko
Po�dró�żu�Ją�Ca�Ga�le�ria
wię�CeJ�Świa�tła!
wa CŁaw rO PieC ki pre zen -
tu je księ gę wi ze run ków oso -
bowo ści świa ta sztu ki, kul tu -
ry, i na uki – wer ni saż
G. 19.00�–�212!�li�fe�sty�le�Ca�fe, 1�p,
sky�to�wer�ul.�Po�wstań�ców�Śl.95

7 iX sO BO Ta
koN�Cer�tY
sta�Bat�Ma�ter
AN�TO�NIO�BO�NON�cI�NI
uczest nicy 38. kur su in ter -
pre ta cji Mu zy ki Ora to ryj nej
i kan ta to wej oraz ze spół in -
stru men tów daw nych pod
dyr. an drze ja ko sen dia ka
G. 16.00,�Pro�cho�wi�ce,�ko�ściół�pw.
św.�J. Chrzci�cie�la;�G. 20.00,�le�gnic�-
kie�Po�le,�ko�ściół�pw.�św.�Ja�dwi�gi

Nowe�BrzMieNie�heY
kon cert gru py Hey w wy ko -
na niu lau re atów Mu zycz nej
Bi twy ra dia wro cław
G. 18.00�– wyspa�słodowa
le�MYstère�des�vo�iX
Bul�Ga�res
48. Fe sti wal wra ti sla via Can tans
G. 19.00�– ka�te�dra�ul.szew�ska 10
Mi�Chał�da�Niel�Bąk
Re�ci�tal�gi�ta�ry�kla�sycz�nej
G. 19.00�–�Ga�le�ria,�ul.�Czy�sta 4
sPek�ta�kle
Brzu�Cho�Pre Mie ra
spektakl dla najmłodszych
dzie ci od 0,5 do 3 lat
G. 17.00�–�wro�cław�ski�te�atr�la�-
lek,�pl.�te�atral�ny 4
doM�aktora�wał brzy ski
se rial ka ba re to wy od ci nek 2
– Pre Mie ra
G. 20.00�–�te�atr�dra�ma�tycz�ny
pl.�te�atral�ny 1,�wał�brzych
zNi�ka�Ją�Ce�szko�łY
reż. Pa weł Świą tek
G. 21.00�–�te�atr�dra�ma�tycz�ny
pl.�te�atral�ny 1,�wał�brzych

wY�sta�wY
CzuJ�się�Jak�u sie�Bie
Ma łe mu ze al ne re ali ty show
G. 19.00�–�Mu�zeum�współ�cze�sne
wr.�–�wo�lie�ry,�pl.�strze�gom�ski 2a

sPo�tka�Nia
se�Mi�Na�riuM�Jo�Giwarsz -
tat pro w. Ma ciej wie lo bób
asa ny, pra na ja ma, me dy ta cja
G. 10-19.30�–�Pu�re�Yoga
Po�wstań�ców�Ślą�kich 58d

GeNesis�ClassiC�ray wilsOn & QuarTeT
kon cer ty z se rii ge ne sis Clas sic – ray wil son & Qu ar -
tet przed sta wia ją naj więk sze prze bo je ge ne sis oraz
au tor skie kom poz cy je ostat nie go wo ka li sty tej gru py
– raya wil so na. „Clas sic rock Ma ga zin” wy róż nił
artystę ja ko je dnego z naj wy bit niej szych wo ka li stów
z wiel kiej Bry ta nii. swo ją kla sę po twier dził współ pra -
cą z ze spo łem ge ne sis, kie dy to w 1996 ro ku za stą pił
w ro li wo ka li sty Phi la Col lin sa.  Pa rę lat te mu, ray wil -
son za miesz kał w Pol sce. Otrzy mał z rąk Pre zy den ta
– akt nada nia Ty tu łu am ba sa do ra Po zna nia. ar ty sta
jest za ło ży cie lem Fun da cji raya wil so na, po dej mu ją -
cej dzia ła nia z za kre su po mo cy mło dym lu dziom za -
gro żo nym wy klu cze niem spo łecz nym. w tym ro ku
ray wil son świę tu je 20 rocz ni cę pra cy ar ty stycz nej
od by wając z tej okazji tra sę „20 years and mo re...”
8�wrze�śnia,�godz.�20.00
te�atr�zdro�jo�wy,�Po�la�ni�ca�zdrój,�ul.�Par�ko�wa 2

CaM�de�as
au DiO_en TrO Pia_015
Ca me ron De as, obecnie je den
z naj cie kaw szych bry tyj skich
gi ta rzy stów mło de go po ko le -
nia. za punkt wyj ścia swo ich
dźwię ko wych po szu ki wań ob rał tra dy cję ame ry kań skie go pry mi -
ty wi zmu, swo bod nie po ru sza jąc się mię dzy mu zy ką kom po no -
wa ną a wol ną im pro wi za cją, wy ko rzy stu jąc bar dzo bo ga tą pa le tę
tech nik wy ko naw czych i spo so bów pre pa ro wa nia in stru men tu.
ak tu al nie De as kon ty nu uje swo je eks pe ry men ty z gi ta rą dwu na -
sto stru no wą, trak tu jąc ją ja ko swo istą „ra mę” dla mu zy ki elek -
tro nicz nej. Dźwię ki aku stycz ne go in stru men tu są bo wiem
prze twa rza ne przez syn te za tor mo du lar ny, na bie ra jąc zu peł nie
in nych wła ści wo ści. ku ra tor: Pa weł szro niak
21�wrze�śnia,�godz. 19.00�–�en�tro�pia,�ul.�rzeź�ni�cza 4

No�we�BrzMie�Nie�–�heY
Hey – je den z naj waż niej szych ze spo łów pol skiej mu -
zy ki roc ko wej oraz no we i za ska ku ją ce aran ża cje przy -
go to wa ne przez mło de dol no ślą skie ze spo ły.
no we Brzmie nie to wy jąt ko wy na ryn ku mu zycz nym
pro jekt w ca ło ści pro du ko wa ny przez ra dio wro cław.
Mło de, po cząt ku ją ce ze spo ły mo gą zmie rzyć się
z prze bo ja mi naj więk szych gwiazd pol skiej sce ny roc -
ko wej. w tym ro ku lau re aci Mu zycz nej Bi twy (Cen tra -
la 57, Fał da Vi da, na czy nia Po łą czo ne, stra in, Ma za ri,
Fa iry Ta le show) za pre zen tu ją się sze ro kiej pu blicz no -
ści wy ko nu jąc utwo ry le gen dar nej gru py Hey. Fi na łem
kon cer tu bę dzie kon cert ze spo łu Hey z cha ry zma tycz -
ną i wy jąt ko wą ka ta rzy ną no sow ską.
7�wrze�śnia,�godz. 18.00�–�wy�spa�sło�do�wa,�Bi�le�ty: 40 zł
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the�do�ors�ali�ve
„Co ver band” The Do ors za pre zen tu je swo je wi do wi sko
na trzech kon cer tach w Pol sce, 20 wrze śnia od wie dzi
klub eter we wro cła wiu, ża den praw dzi wy fan roc ka
i blu esa nie mo że prze ga pić te go nie po wta rzal ne go wy -
da rze nia! na sce nie za wsze to wa rzy szą ze spo ło wi ory -
gi nal ne in stru men ty z epo ki, ta kie sa me, ja kich uży wa li
rob by krie ger czy ray Man za rek. Oświe tle nie i aran ża -
cja sce ny tak że per fek cyj nie od da je kli mat le gen dar nych
wy stę pów The Do ors. wo ka li sta wil ly przy wo łu je du cha
Ji ma Mor ri so na nie tyl ko swo ją po wierz chow no ścią – je -
go głę bo ki i przej mu ją cy głos do złu dze nia przy po mi -
na nie za po mnia ny ba ry ton Ji ma!
20�wrze�śnia,�godz. 20.00�–�klub�eter,�ul.�ka�zi�mie�rza�wlk.

Dol�no�ślą�skA�li�gA�TA�len�Tów
Pod czas prze słu chań wstępnych wy ło nie ni zo sta ną
uczest ni cy, któ rzy zma gać się bę dą o wej ście do fi na -
łu. in formacje: www.do li ta.pl
Prze�słu�Cha�Nia�do 3�eli�Mi�Na�CJi:�7�wrze�śnia,�g. 10.00
3�eliMiNaCJe:�14�września,�godz.�11.00
te�atr�sta�ry�ul.�te�atral�na 1 Bo�le�sła�wiec
Prze�słu�Cha�Nia�do 4�eli�Mi�Na�CJi: 15�wrze�śnia,�godz. 10.00
GzkiB,�ul.�sa�na�to�ryj�na 19�–�kro�śni�ce
28�wrze�śnia,�godz. 11.00,�sok�ul.�Brze�go�wa 10a�–�strze�lin

dol�No�Ślą�ska�li�Ga�ta�-
leN�tów�3 Prze słu cha nia
G. 10.00�–�te�atr�sta�ry
ul.�te�atral�na 1�Bo�le�sła�wiec
Święto�wiNa�w�MieŚCie
skarBów�2013�
koncerty, po ka zy ry cer skie,
osa da śre dnio wiecz na, po ka -
zy rę ko dzie ła, we so łe mia -
stecz ko, swoj skie ja dło, po kaz
gi gan tycz nych ba niek my dla -
nych, warsz ta ty cyr ko we
G. od�14.30�–�Środa�Śląska
wY�CieCz�ki
Piesza�12�kM
Przed mo ście /Mię ki nia /Mro -
zów, prowadzi a. Ha ba siń -
ska, klub Per pe des
G. 8.15�–�dw.�Gł.�PkP�k/kas
Piesza�Obor ni ki Ślą skie
/wil czyn /Pę gów, prowadzi
Czesław le śnia ra i Bar ba ra
za rzyc ka, klub Po lan ka
G. 10.00�–�dw.�Gł.�PkP�k/kas
X sPa�Ce�rY
z Prze�wod�Ni�kieM
Ogro dy klasz tor ne, dwor skie
i par ki miej skie. Plac obok ko -
ścio ła św. M. Mag da le ny i spa -
cer do wy bra nych obiek tów.
Bez płat ną wy ciecz kę pro wa -
dzą: Ja ni na Bed nar ska i Da -
mian kanc ler ski. wstep wol ny!
G. 10.00�–�koło fon�tan�ny�ko�ścio�ła
św.�M.�Mag�da�le�ny,�ul.�szweska

8 iX nie Dzie la
koN�Cer�tY
l'ar�Pa di�Par�te�No�Pe

har�Fa�Par�te�No�PY
48. Fe sti wal wra ti sla via Can tans
G. 16.00�– ra�tusz�– sa�la�wiel�ka
sta�Bat�Ma�ter
an TO niO BO nOn Ci ni
pod dyr. an drze ja ko sen dia ka
G. 16.00,�trzeb�ni�ca,�Ba�zy�li�ka�pw.
św.�Ja�dwi�gi;�G. 20.00,�żmi�gród,
ze�spół�Pa�ła�co�wo�-Par�ko�wy
ka�Mil�Bart�Nik
i Bar�tło�MieJ�hel�wiNG
Hom ma ge à Ma rek Dłu gosz
G. 18.00�–�sta�ra�Gieł�da,�pl.�sol�ny 16
Pra�wY�ko�Na�Nie
utwo ru za mó wio ne go przez
Fe sti wal wra ti sla via Can tans 
G. 19.00�– Fil�har�mo�nia
ul.Pił�sud�skie�go 19
GeNesis�ClassiC
ray wilsOn & QuarTeT
G. 20.00�–�te�atr�zdro�jo�wy
ul.�Par�ko�wa 2��Po�la�ni�ca�zdrój
Mu�zYCz�Ne�Nie�szPo�rY
dla�ko�ŚCio�ła�dwor�-
skie�Go�w dreź�Nie
48. Fe sti wal wra ti sla via Can tans
G. 21.00�– ko�ściół�uni�wer�sy�tec�ki,
pl.uni�wer�sy�stec�ki 1
sPek�ta�kle
Brzu�Cho spek takl dla naj -
młod szych od 0,5 do 3 lat
G. 11.00�te�atr�la�lek,�pl.�te�atral�ny 4
ewa� Pod�leŚ� in au gu ra cja
68 se zo nu ope ro we go
G. 19.00�–�ope�ra,�ul.�Świd�nic�ka 35
zni ka JĄ Ce szkO Ły
reż. Pa weł Świą tek
G. 20.00�–�te�atr�dra�ma�tycz�ny
pl.�te�atral�ny 1,�wał�brzych

GitarowY�wrzesień
Trzy gi ta ro we kon cer ty z cy klu
„Po dró że po stru nach im. Mar -
ka Dłu go sza”. Ja ko pierw szy (7
wrze śnia, godz. 19.00 ga le ria
na Czy stej, ul. Czy sta 4) z re ci ta lem mu zy ki kla sycz nej wy stą -
pi Mi chał Da niel Bąk. ko lej ne dwa wy da rze nia, 8 – godz. 18.00
i 15 wrze śnia – godz. 19.00 (sta ra gieł da, pl. sol ny 16) po świę -
co ne bę dą Mar ko wi Dłu go szo wi i twór czo ści asto ra Piaz zol li.

Mi�chał�Da�niel�Bąk

Anna�Pietrzak
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zo�Ne�vi�se�Grad�–�ku�Charz�Na�ostro
Czar na kO Me Dia gar ni zO nO wa
głów nym mo ty wem spek ta klu nie są ma new ry na po -
li go nach, ani nie ty po we ćwi cze nia woj sko we – ale ry -
wa li za cja czte rech ku cha rzy: Cze cha, sło wa ka, wę gra
i Po la ka. Te mat spo ru od bie ga od re aliów po li tycz nych
– ku cha rze wal czą o to, któ ry z nich ugo tu je lep szą zu -
pę -gro chów kę. spek takl gro te sko wych sy tu acji, ko -
me dii omy łek, wcią ga nia wi dzów w in te rak cje,
na wią zu ją cy do do brej tra dy cji ko me dii tj. Puł kow nik
kwiat kow ski, o dziel nym wo ja ku szwej ku czy fil mu jak
roz pę ta łem ii woj nę świa to wą.
re ży se ria: Jó zef Mar koc ki. Ob sa da: Ha na str bo va/
Cze chy, si mon Pli ska/ Cze chy, Mo ni ka za ha ro va/ sło -
wa cja, Ma rian lac ko/ sło wa cja, zso fia Mul ler/ wę gry,
istvan Csak/ wę gry, Jo an na za bu ska/ Pol ska, Jó zef
Mar koc ki/ Pol ska.
Po spek ta klu or ga ni za to rzy za pra sza ja na pysz ną gro -
chów kę. wy da rze nie jest owo cem współ pra cy Te atru
For my z zo ne Vi ne gard.
21�września,�godz. 17.00�–�Plac�sol�ny.�wstęp�wolny!

stre�Fa�za�Gro�że�Nia
G. 20.30�–�Cia�ul.�tę�czo�wa 79/81
sPo�tka�Nia
seMiNariuM�JoGi
warsz tat z Ma cie jem wie lo -
bo bem (asa ny, pra na ja ma,
me dy ta cja)
G. 9.00-13.30�–�Pu�re�Yoga
Po�wstań�ców�Ślą�kich 58d
Świę�to�dY�li�żaN�su
im pre za ple ne ro wa. Prze -
jażdż ki dy li żan sem pocz to -
wym za przę żo nym w ko nie
oraz gra plan szo wa.
Ciąg dal szy od g. 14.00 w Mu -
zeum Po wo zów w ga lo wi cach
k. Żu ra wi ny: gry i za ba wy,
spo tka nie z go łę bia rzem i je -
go go łę bia mi, wy kład pt. koń,
pies i go łąb, czy li zwie rzę ta
w służ bie czło wie ka.
wstęp wol ny!
G. od 11-13.00�–�Park�Po�łu�dnio�-
wy,�ul.�sy�dec�ka
wY�CieCz�ki
Pie�sza 15 kM
Ole śni ca/Brze zin ka/Ole śni ca
(prow. Ta de usz abra mo wicz, st.
Bo bo wiec – klub Per pe des)
Godz. 8.20�–�dw. C.�Pks,�(stan. 5)
X sPa�Ce�rY
z Prze�wod�Ni�kieM�
Dzie je uni wer sy te tu wro -
cław skie go. Plac obok ko ścio -
ła św. Ma rii Mag da le ny
i przej ście do uni wer sy te tu
(opła ta za bi let wstę pu)
wy ciecz kę pro wa dzą: Jo an na
grze gor czyk i zyg munt król

G. 10.00�–�zbiór�ka�przy fon�tan�nie
k.�ko�ścio�ła�św.�Ma�rii�Mag�da�le�ny

9 iX PO nie Dzia Łek
koN�Cer�tY
sta�Bat�Ma�ter
AN�TO�NIO�BO�NON�cI�NI
pod dyr. an drze ja ko sen dia ka
G. 19.00,�sy�ców
ko�ściół�apo�sto�łów�Ja�na i Pio�tra
sPek�ta�kle
Mo�ral�NoŚĆ
Pa�Ni�dul�skie�J2 Pre�Mie�ra
G. 11.00�–�te�atr�ar�ka
ul.�Men�ni�cza 3
wY�sta�wY
Mo�Ni�ka�liNd�Ner
OD BŁę ki Tu DO Czer wie ni
Xl Mię dzy na ro do we sym po -
zjum – warsz tat Twór czy ko -
wa ry 2013 (do 15.10)
G. 13.00�–�Ga�le�ria�tkac�ka
Na Jat�kach,�sta�re�Jat�ki 19/24

10�iX�wTO rek
koN�Cer�tY
sta�Bat�Ma�ter
AN�TO�NIO�BO�NON�cI�NI
w wy ko na niu uczest ni -
ków 38. kur su in ter pre ta cji
Mu zy ki Ora to ryj nej i kan ta to -
wej oraz ze spo łu in stru men -
tów daw nych pod dy rek cją
an drze ja ko sen dia ka
G. 17.00,�ko�ściół�opatrz�no�ści�Bo�-
żej,�ul.�ka�zi�mie�rza�wiel�kie�go
sol�li�Ma�&�Fe�sti�val
Cel�lo�eN�seM�Ble
48. Fe sti wal wra ti sla via Can tans
G. 20.00�– ko�ściół�uni�wer�sy�tec�ki

the�woMaN�deCoMPosed
sPekTakl geMy galiany ze sTuDia MaTeJka
ko bie ta w „The wo man De com po sed“ roz pa da się,
wciąż na no wo, usi łu jąc od na leźć swo je miej sce
w świe cie, miej sce, któ re jest za ra zem miej scem nas
wszyst kich, przy naj mniej czę ścio wo, ja ko miej sce
przy na leż ne ca łej ludz ko ści. sa mot na w tłu mie. ak -
tor ka sa mot na wśród wi dzów. nie mam nic do ukry -
cia. Od kry wam sie bie i mo je py ta nia przed tłu mem
wi dzów. Chcę ujaw nić na szą wspól ną sa mot ność.
Pró bu ję ją za ak cep to wać. gema galiana
spek takl in spi ro wa ny „księ gą nie po ko ju Ber nar da so -
are sa, po moc ni ka księ go we go w li zbo nie” Fer nan da
Pes soi i „wil kiem ste po wym” Her ma na Hes se.
„Świat wy obraź ni i rze czy wi stość prze ni ka ją się. Ma -
rze nia i gra sta pia ją się w jed no. Mo im je dy nym świa -
tem był świat mo jej wy obraź ni. ni gdy nie prze ży łem
ro man sów tak rze czy wi stych, tak peł nych ży cia
i wrze nia krwi, jak te, któ re mia łem z po sta cia mi, któ -
re sam stwo rzy łem”. Fer nan do Pes soa
au TOr ka/ak TOr ka: ge ma ga lia na re Ży se ria: Ma tej
Ma tej ka Dra Ma Tur gia: an tho ny ni kol chev sCe nO -
gra Fia: la Mu jer Tra nvia wsPóŁ Pra Ca Mu zyCz na:
Dit te Ber ke ley, Da niel Han Czas trwa nia: 60”
22-24�września,�godz.�19.00
instytut�im.�Jerzego�Grotowskiego,�rynek-ratusz�27

Jan Ja kuB na le Ży Ty
trzY�ra�zY�łóż�ko
ko me dia mał żeń ska, któ ra łą -
czy lek kość sty lu i żar tu z py -
ta nia mi w to nie se rio np.: 
Co jest lep sze: być pier sia mi
re kla my spo łecz nej czy twa -
rzą wie przo wi ny?
Prze pla ta jąc – jak w ży ciu
– śmiech z po wa gą. a wszyst -
ko pod jed ną koł drą.
re ży se ria: Piotr Dą brow ski/woj ciech Dą brow ski
Ob sa da: Mał go rza ta ka łu ziń ska, woj ciech Dą brow ski, Mi ro sław
za rzyc ki. gło su uży czy ła: kry sty na Czu bów na
12�wrze�śnia,�godz. 20.00�–�te�atr�ko�me�dia
sce�na�ka�me�ral�na,�pl.�te�atral�ny 4
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sPek�ta�kle
Czer�wo�NY�kaP�tu�rek
Ta jem ni cze kró le stwo – Ope -
ra dla dzie ci
G. 11.00�–�ope�ra,�ul.�Świd�nic�ka 35

11 iX ŚrO Da
koNCertY
Mo�zart
la Be Tu lia li Be ra Ta
48. Fe sti wal wra ti sla via Can tans
G. 19.00�– ka�te�dra�ul.szew�ska 10
sPek�ta�kle
we�se�le�Fi�Ga�ra
wolfgang a. Mozart
G. 19.00�–�ope�ra,�ul.�Świd�nic�ka 35

12 iX Czwar Tek
koNCertY
wło�ChY
wi�dzia�Ne�z Pół�NoCY
48. Fe sti wal wra ti sla via Can tans
G. 19.00�– ka�te�dra�ul.szew�ska 10
uNa�PiaN�ta�Fu�ori di�Cli�Ma
ro�Śli�Na sPo�za kli�Ma�tu
48. Fe sti wal wra ti sla via Can tans
G. 21.30�– au�la�le�opol�di�na
pl.uni�wer�sy�tec�ki 1
sPek�ta�kle
Brzu�Cho spek takl dla dzie -
ci od 0,5 do 3 lat
G. 17.30�–�wro�cław�ski�te�atr�
la�lek,�pl.�te�atral�ny 4
tra�via�ta�giuseppe Verdi
G. 19.00�–�ope�ra,�ul.�Świd�nic�ka 35
trzY�ra�zY�łóż�ko
G. 20.00�–�te�atr�ko�me�dia,
pl.�te�atral�ny 4

zNi�ka�Ją�Ce�szko�łY
Godzina 18.00
do�Bre�wia�do�Mo�ŚCi
Godzina 20.00
De Ba Ta PO sPekTaklaCH
prow. Łu kasz Drew niak
Go�dzi�na 21.45.00�–�te�atr�dra�ma�-
tycz�ny,�pl.�te�atral�ny 1,�wał�brzych
wY�sta�wY
Ju�li�ta�Ma�li�Now�ska
Ma lar stwo – wer ni saż
G. 19.00�–�Ga�le�ria�art�trakt
ul.�ofiar�oświę�cim�skich 1/1
Ple�Ne�rY�aNa�lo�Go�we
wMi�Cha�ło�wi�CaCh
wy sta wa fo to gra fii
G. 19.00�–�klub�Fir�lej,�ul.�Gra�bi�-
szyń�ska 56.�wstęp�wol�ny!
sPo�tka�Nia
her�Ber�tia�da
Mot tem spo tka nia bę dzie
dwu wiersz z Prze sła nia Pa -
na Co gi to zb. Her ber ta: 
…oca la łeś nie po to aby żyć
masz ma ło cza su trze ba dać
świa dec two… Prow: an na Pa -
cio rek i wie sła wa ku cię ba.
wier sze Pa tro na oraz wła sne
pre zen to wać bę dą człon ko wie
ko ła li te ra tów Pol skich im. zb.
Her ber ta w lu bli nie Od dział
we wro cła wiu.
w czę ści mu zycz nej wy stą pi
zBi gniew Cie siel ski
wstęp wol ny!
G. 18.00�–�kMil,�pl.�ko�ściusz�ki 10

CharMolYPi�sPekTakl
aleXanDry kazazOu ze sTuDia MaTeJka
Przed sta wie nie zbu do wa ne jest z oso bi stych hi sto rii
ak tor ki, wy ra żo nych po przez eks pre sję cia ła.
Tam bo wiem, gdzie koń czy się moż li wość wy ra ża nia
za po mo cą sło wa, ro dzi się opo wieść wy pły wa ją ca
z cie le sno ści. w niej moż na od na leźć bra ku ją ce
odłam ki sie bie, dzię ki któ rym moż li we jest wyj ście
z eg zy sten cjal ne go kry zy su, z ze ro we go punk tu ist -
nie nia – po wrót do sie bie, do ży cia lub śmier ci.
To swo ista ma pa my śli ko bie ty wal czą cej z nie pew no -
ścią, co jest snem, a co nie zro zu mie niem sie bie w rze -
czy wi sto ści.
24�września,�godz.�20.00;�25�września,�godz.�19.00
instytut�im.�Jerzego�Grotowskiego,�rynek-ratusz�27
sala�teatru�laboratorium.�Bilety:�10�zł

Fot.�Karol�Jarek

dzie�Ci�z Bul�ler�BYN
Po wieść astrid lind gren od pół wie ku wy gry wa
wszyst kie ple bi scy ty na uko cha ną książ kę dzie ciń -
stwa. Od kie dy prze tłu ma czy ła ją na pol ski ire na wy -
szo mir ska, na Dzie ciach z Bul ler byn wy cho wa ło się
wie le po ko leń Po la ków. Te raz hi sto ria o dzie ciach
z ma łej szwedz kiej osa dy, w ada pta cji an ny il czuk, tra -
fiła na de ski Teatru Polskiego.
ada pta cja, re ży se ria, re ży se ria świa tła i opra co wa nie
mu zycz ne anna ilczuk. OObbssaa  ddaa:: li sa Mar ta zię ba; Brit -
ta Dag ma ra Mro wiec; an na syl wia Bo roń; las se Mi -
chał Mro zek; Bos se an drzej kłak; Ol le Mar cin Pem puś
uuwwaa  ggaa:: każ do ra zo wo przed spek ta klem dzie ci współ -
two rzą sce no gra fię, chęt ni pro sze ni są o wcze śniej szy
kon takt z Dzia łem mar ke tin gu i po win ni przy być 45
min. przed roz po czę ciem przed sta wie nia. licz ba
miejsc w gru pie sce no gra ficz nej jest ogra ni czo na, de -
cy du je ko lej ność zgło szeń:
mar ke ting@te atr pol ski.wroc.pl
28�i�29�września,�godz.�17.00�-��teatr�Polski,�scena�kameralna,
ul.�Świdnicka�28.�dla�dzieci�w�wieku�6–12�lat

re ży ser Pa weł Świą tek pod jął pro blem pol skiej edu ka cji, za punkt
wyj ścia obie ra jąc ni gdy nie na pi sa ną po wieść Ter ry’ego Prat t chet -
ta, fu tu ry stycz ną baśń o pro ce de rze zni ka ją cych uni wer sy te tów,
w któ ry za an ga żo wa ny jest lo kal ny mag. współ cze sne dzie ci
w przy szło ści, w któ rej hi sto ria nie bę dzie to czyć się li nio wo, a po -
wszech ny do stęp do in for ma cji wy prze wie dzę. Cy ber na sto lat ki
w no wym spo łe czeń stwie in for ma cyj nym. nie za leż ne, bez hie -
rar chii po ko le nio wej i spu ści zny. Co to ozna cza?
OObb  ssaa  ddaa:: sa ra Cel ler -Je zier ska, ka ro li na kra wiec, ire na wój cik,
ewe li na Żak, Mi ro sła wa Żak
6�wrze�śnia,�godz. 19.00�–�Pre�Mie�ra
7�i�8�wrze�śnia,�godz. 18.00,�10�wrze�śnia,�godz. 19.00
sce�na ka�me�ral�na –�te�atr�dra�ma�tycz�ny�w wał�brzy�chu



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

WROCŁAWSKI TEATR PANTOMIMY im. Henryka Tomaszewskiego
www.pantomima.wroc.pl al. Dębowa 16, tel. 71 337-21-04

27, 28, 29 września, godz. 19.00
Teatr Polski – Scena na Świebodzkim
pl.Orląt Lwowskich 20c

OSĄD
reż. Jerzy Kalina / Paweł Passini
/ Leszek Mądzik

ZUZANNA I STARCY
reżyseria: Leszek Mądzik

Czytelne odniesienia do obrazów zwłaszcza Rembrandta i Cara-
vaggia budują nastrój tak charakterystycznej dla tamtej twórczo-
ści pięknej grozy, ale prym wiedzie bardzo aktywna, nie tylko
ilustrująca, muzyka Jana A.P.Kaczmarka, specjalnie skompono-
wana do wrocławskiego przedstawienia.
Grzegorz Chojnowski, "Zuzanna i starcy...", chojnowski.blogspot.com

bilety: 20 zł – normalny; 15 zł – ulgowy; 10 zł – grupowy
czas trwania: 40 min. Uwaga! Przedstawienie odbywa się w dużym zaciemnieniu.

bilety: 30 zł – normalny; 20 zł – ulgowy; 15 zł – grupowy
czas trwania: 110 min. (dwie przerwy)

20, 21, 22 września, godz. 19.00
Teatr Polski – Scena na Świebodzkim
pl.Orląt Lwowskich 20c

Trzej polscy artyści zaproponowali również trzy odmienne interpretacje „Sądu Ostatecznego” Memlinga.
Kalina przywołał na świadka historię kultury, Passini odnalazł eschatologię w życiu codziennym, Mądzik
zbudował przesłanie uniwersalne. (…) Wrocławski Teatr Pantomimy potwierdził sens swego istnienia,
a performerzy dowiedli mistrzostwa swej sztuki i wszechstronności.

Mirosław Kocur, „Pantomima się sądzi”, TEATR
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We wrześniowym numerze ODRY: · Rozmowy z Leszkiem Balcerowiczem i Jurijem Andruchowy-
czem · Sieradzki o Mrożku · Niemcy przed wyborami · Chmielewski: Akademie nienawiści · Sta-
nisław Obirek · Tomasz Białkowski: Powróz · Nożak, Muszer i Kwiatkowski – wiersze · Brakonieck
· Autobiografia Kuby Rozpruwacza · Hartwich oWRO · Głośne wystawy weWrocławiu i Krakowie.

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

KOSTAS KIRITSIS FICTION / NON-FICTION
Kostas Kiritsis Ur. w 1962 roku
w Szczecinie. Mieszka w Nowym Jor-
ku. W latach 1980–1986 studiował
na Politechnice Szczecińskiej, a w la-
tach 1992–1995 w School of Visual
Arts w Nowym Jorku. Oprócz pracy
artystycznej zajmuje się edukacją
w dziedzinie fotografii, prowadząc za-
jęcia warsztatowe dla dzieci, młodzie-
ży i studentów, także wmacierzystej School of Visual Arts. Artysta posługuje się
fotografią, głównym motywem i najbardziej znaczącą formą swoich prac uczy-
nił książkę – symbol odchodzącej epoki. Ze swoich fotografii tworzy unikatowe
książki, które stanowią requiem dla tej formy przekazu; są hołdem składanym jej
przez obraz. Zestaw prac tworzących wystawę sięga do symboliki wszystkich
trzech form tego szczególnego przedmiotu, jakim jest książka: księgi, książki
i książeczki. Wielkie księgi, o rozmiarach przekraczających wzrost człowieka,
do których wnętrza można wejść, spacerując miedzy kartami – to niezwykłe do-
świadczenie dla widza. W ramach ekspozycji są też obecne małe książeczki, za-
mknięte w podświetlonych pojemnikach-szkatułkach. Ich zawartość ukazuje
osobistą małą apokalipsę kogoś, kto chodząc po ulicach tętniącego życiem
ogromnego miasta myśli o tym, że to wszystko, co dzieje się teraz, właśnie mi-
ja i wkrótce nie będzie po tym już nawet śladu...
Wernisaż 3 września, godz. 17.00 (do 10.10) – Arsenał Miejski, ul. Cieszyńskiego 9

Spotkanie 3 września, godz. 18.30 – Galeria Entropia, ul. Rzeźnicza 4

LÁSZLÓ HARIS ROZGLĄDAJ SIĘ DOOKOŁA!
Urodził się w Budapeszcie. Fotografią interesował się już w dzieciństwie. Jako 13-
letni chłopak robił zdjęcia podczas węgierskiej rewolucji. Jego reportaż z 2 listopa-
da 1956 r., przez wiele lat ukrywany, ujrzał światło dzienne w 50. rocznicę wybuchu
rewolucji. Historyczne fotografie zostały pokazane najpierw w Budapeszcie, a póź-
niej m.in. w Waszyngtonie i Wiedniu. Na wystawie zaprezentowane zostaną wiel-
koformatowe fotografie – panoramy. Prace powstawały w latach 2008-2013
na Węgrzech i w Rumunii (Transylwania). Artysta oprócz fotografii artystycznej
tworzy też zdjęcia na potrzeby czasopism oraz jest autorem plakatów. Jego prace
znajdują się m.in. w zbiorach Narodowej Galerii Węgier w Budapeszcie, Węgierskim
Muzeum Fotografii, Galerii Umwelt w Stuttgarcie i Galerii Morawskiej w Brnie.

Wernisaż 5 września, godz. 17.00. Wystawa czynna do 26 października br.
Dolnśląskie Centrum Fotografii „Domek Romański”, pl. bpa Nankiera 8

DZIEŃ JEST ZA KRÓTKI
Wystawa poświęcona jest autobiogra-
ficznym relacjom w najnowszej sztuce
polskiej. Zaproszeni artyści opowiada-
ją własne historie. Są to historie z życia
wzięte, w których narracja zazwyczaj
jest snuta w pierwszej osobie. Napię-
cie pomiędzy figurą autora, a podmio-
tem dzieła z jednej strony, a z drugiej
– pomiędzy fikcją a prawdą przedsta-
wienia tworzy oś tej wystawy.
Na wystawie zostaną zaprezentowane
prace wielu znanych i cenionych arty-
stów: Azorro, Basia Bańda, Wojciech
Bąkowski, Agata Bogacka, Monika Dro-
żyńska, Pola Dwurnik, Aneta Grzeszy-
kowska, Elżbieta Jabłońska, Zuzan-
na Janin, Łukasz Jastrubczak, Katarzy-
na Józefowicz, Katarzyna Kozyra, Ro-
bert Kuśmirowski, Maess, Cecylia
Malik, Malwina Niespodziewana, Han-
na Nowicka, Joanna Pawlik, Joan-
na Rajkowska, Wilhelm Sasnal, Maciej
Sieńczyk, Janek Simon, Mariusz Tarka-
wian, Zorka Wollny, Ewa Zarzycka, Er-
wina Ziomkowska, Artur Żmijewski.
Wystawa skupi się na wybranych przy-
kładach dokumentu osobistego. Po-
każe wyraziste zastosowania pierw-
szoosobowej narracji, by zastanowić
się dlaczego i w jakim celu artyści
współcześni tak często bazują na wła-
snej autobiografii, ujawniają siebie ja-
ko narratora opowieści.
Kurator: Magdalena Ujma
Wernisaż 13 września br. (do 21.10)
Muzeum Współczesne Wrocław

pl. Strzegomski 2a

Pola Dwurnik, Egzamin u Artura
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SZTUKA EUROPEJSKA XV-XX w.
Brueghel, Bronzino, Rosselli, Cranach, 
Zurbarán i Kandinsky – to tylko niektó-
rzy z wybitnych atystów pokazywanych 
na tej wystawie. W sumie wystawiono 
ponad 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 STAŁEEKSPOZYCJE STAŁE

Dyrektor 
Mariusz Hermansdorfer
zaprasza

środa–piątek: 10.00–17.00
sobota: 10.00–18.00

niedziela: 10.00–17.00
ostatni wtorek miesiąca: 10.00–17.00

pl. Powstańców Warszawy 5, Wrocław
www.mn.wroclaw.pl

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.

MUZEUM ETNOGRAFICZNE

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.

MUZEUM ETNOGRAFICZNE

PANORAMA RACŁAWICKA

DOLNOŚLĄZACY
PAMIĘĆ, KULTURA, TOŻSAMOŚĆ 
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.

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

c o d z i e n n i e  0 9 . 0 0 – 1 7 . 0 0
ul. Purkyniego 11, Wrocław
www.panoramaraclawicka.pl

SZTUKA POLSKA XVII–XIX w.
WYSTAWY CZASOWE

W R Z E S I E Ń
2013 

ORĘŻ EUROPEJSKI 
26 czerwca – 29 września 2013
To pierwsza całościowa prezentacja bogatej 
kolekcji dawnego oręża ze zbiorów Muzeum 
Narodowego we Wrocławiu. Pokazanych zostało 
około 500 zabytków powstałych od wczesnego 
średniowiecza od końca XIX wieku.

BOKIEM NA WSKROŚ. Wiktor Gajda 
- malarstwo, rzeźba, rysunek
2 - 29 września 2013
„Kornik zjadł mi wykałaczkę”,  „Nie krzycz”,  „Izadora 
Dunkan w pozie ostatecznej” - to niektóre z rzeźb Wik-
tora Gajdy, które pokazane zostaną na tej wystawie. 
W sumie wystawionych zostanie 19 prac rzeźbiarskich, 
kilka obrazów i kilkanaście rysunków.

Szewskie pasje
6 września - 3 listopada 2013
Wystawa złożona z dwóch części, z których jedna poświęcona jest szewstwu 
i cholewkarstwu oraz historii tych rzemiosł na Dolnym Śląsku, druga prezen-
tuje twórczość wrocławskiego szewca i rzeźbiarza Zygmunta Trąbczyńskiego.

wystawa nieczynna
do końca
listopada 2013

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 prace 
Kozyry, Bałki i Althamera. Ozdobą 
nowej galerii jest unikalny w świecie 
zbiór dzieł Magdaleny Abakanowicz.

SZTUKA WSCHODU
Sztuka w służbie samurajów
Uzbrojenie to, po przedmiotach zdo-
bionych laką, drugi co do wielkości 
zbiór w japońskiej kolekcji wrocław-
skiego muzeum. Obejmuje ponad 120 
obiektów, z których większość powstała 
w okresie Edo (1600–1868). Na wysta-
wie pokazane zostaną zbroje, miecze, 
muszkiety oraz przedmioty używane 
przez samurajów w życiu codziennym 
i przy specjalnych okazjach.

REFLEKSY I REFLEKSJE
Czesław Zuber
16 września –3 listopada 2013
Niezwykle barwne, pełne ekspresji rzeźby szklane 
Czesława Zubera – jednego z najważniejszych na 
świecie współczesnych artystów-szklarzy – można 
będzie oglądać w Muzeum Narodowym we Wro-
cławiu. Zaprezentowanych zostanie 25 szklanych 
obiektów oraz bogata dokumentacja fotogra�czna.

KOLEKCJA 2013
– wystawa prezentująca dzieła sztuki
zakupione w 2013 r. 
1 sierpnia – 29 września 2013
Wśród muzealnych zakupów znalazła się rzeźba Pawła 
Althamera zatytułowana „Bärbel”, niezwykle cenne 
szkła barokowe i empirowe oraz naczynia porcelano-
we pochodzące z wytwórni w Miśni, Berlinie, Moabicie
i w Wałbrzychu.
Zakup dzieł sztuki s�nansowano ze środków Mini-
stra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
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larza barokowego Michaela Willmanna 
zwanego „śląskim Rembrandtem” oraz 
praca światowej sławy manierysty Bar-
tholomaeusa Sprangera.

MUZEUM ETNOGRAFICZNE

PANORAMA RACŁAWICKA

DOLNOŚLĄZACY
PAMIĘĆ, KULTURA, TOŻSAMOŚĆ 
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.

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

c o d z i e n n i e  0 9 . 0 0 – 1 7 . 0 0
ul. Purkyniego 11, Wrocław
www.panoramaraclawicka.pl

SZTUKA POLSKA XVII–XIX w.
WYSTAWY CZASOWE

W R Z E S I E Ń
2013 

ORĘŻ EUROPEJSKI 
26 czerwca – 29 września 2013
To pierwsza całościowa prezentacja bogatej 
kolekcji dawnego oręża ze zbiorów Muzeum 
Narodowego we Wrocławiu. Pokazanych zostało 
około 500 zabytków powstałych od wczesnego 
średniowiecza od końca XIX wieku.

BOKIEM NA WSKROŚ. Wiktor Gajda 
- malarstwo, rzeźba, rysunek
2 - 29 września 2013
„Kornik zjadł mi wykałaczkę”,  „Nie krzycz”,  „Izadora 
Dunkan w pozie ostatecznej” - to niektóre z rzeźb Wik-
tora Gajdy, które pokazane zostaną na tej wystawie. 
W sumie wystawionych zostanie 19 prac rzeźbiarskich, 
kilka obrazów i kilkanaście rysunków.

Szewskie pasje
6 września - 3 listopada 2013
Wystawa złożona z dwóch części, z których jedna poświęcona jest szewstwu 
i cholewkarstwu oraz historii tych rzemiosł na Dolnym Śląsku, druga prezen-
tuje twórczość wrocławskiego szewca i rzeźbiarza Zygmunta Trąbczyńskiego.

wystawa nieczynna
do końca
listopada 2013

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 prace 
Kozyry, Bałki i Althamera. Ozdobą 
nowej galerii jest unikalny w świecie 
zbiór dzieł Magdaleny Abakanowicz.

SZTUKA WSCHODU
Sztuka w służbie samurajów
Uzbrojenie to, po przedmiotach zdo-
bionych laką, drugi co do wielkości 
zbiór w japońskiej kolekcji wrocław-
skiego muzeum. Obejmuje ponad 120 
obiektów, z których większość powstała 
w okresie Edo (1600–1868). Na wysta-
wie pokazane zostaną zbroje, miecze, 
muszkiety oraz przedmioty używane 
przez samurajów w życiu codziennym 
i przy specjalnych okazjach.

REFLEKSY I REFLEKSJE
Czesław Zuber
16 września –3 listopada 2013
Niezwykle barwne, pełne ekspresji rzeźby szklane 
Czesława Zubera – jednego z najważniejszych na 
świecie współczesnych artystów-szklarzy – można 
będzie oglądać w Muzeum Narodowym we Wro-
cławiu. Zaprezentowanych zostanie 25 szklanych 
obiektów oraz bogata dokumentacja fotogra�czna.

zaprasza

REFLEKSY I REFLEKSJE
Czesław Zuber
16 września –3 listopada 2013
Niezwykle barwne, pełne ekspresji rzeźby szklane 
Czesława Zubera – jednego z najważniejsz ych na 
świecie współczesnych artystów-szklarzy – można 
będzie oglądać w Muzeum Narodowym we Wro-
cławiu. Zaprezentowanych zostanie 25 szklanych 
obiektów oraz bogata dokumentacja fotogra�czna.

KOLEKCJA 2013
– wystawa prezentująca dzieła sztuki
zakupione w 2013 r. 
1 sierpnia – 29 września 2013
Wśród muzealnych zakupów znalazła się rzeźba Pawła 
Althamera zatytułowana „Bärbel”, niezwykle cenne 
szkła barokowe i empirowe oraz naczynia porcelano-
we pochodzące z wytwórni w Miśni, Berlinie, Moabicie
i w Wałbrzychu.
Zakup dzieł sztuki s�nansowano ze środków Mini-
stra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

To pierwsza całościo wa prezentacja bogatej 
kolekcji dawnego oręża ze zbiorów Muzeum 
Narodowego we Wrocławiu. Pokazanych zostało 
około 500 zabytków powstałych od wczesnego 

Zakup dzieł sztuki s�nansowano ze środków Mini-
stra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.



Bie�la�wa – Pla�ców�ka�Mu�ze�al�na,�UULL..��PPIIAA��SSTTOOWW��SSKKAA 1199��BB
||���� IIXX ••��gg.. 11��..0000 „ger�hart�Haupt�mann�w Pol�sce 19�5–19��.
Za�po�mnia�na bio�gra�fia”�–�wy�kład ||���� IIXX ••��gg.. 11��..0000 „Wy�daw�-
cy�i dru�ka�rze�w Bie�la�wie�przed ro�kiem 19�5”�–�wy�kład.
||��1133 IIXX ••��gg.. 11��..3300 Spo�tka�nie�z re�ży�se�rem�Ro�ber�tem�Stan�-
do po�łą�czo�ne�z po�ka�zem�je�go�fil�mów || 11��––1155 IIXX ••��gg.. 1100––
11��..0000 „„Rę�ko�dzie�ło�wczo�raj�i dziś�–�kier�masz.”
Bie�ru�tów –�Dom�Zie�mi�Bie�ru�tow�skiej
UULL..��PPRRZZYY��JJAA��ccIIóóŁŁ��żżOOŁŁ��NNIIEE��RRZZAA1��A || 11�� IIXX ••��gg.. 11��––11��..0000Wy�-
sta�wy:�„Osią�gnię�cia�tech�nicz�ne”,�„Hi�sto�ria�ole�śnic�ko�-bie�ru�-
tow�skie�go�ro�du�Podie�bra�dów”�|| 1155 IIXX ••��gg.. 1155––11��..0000 Kon-
kurs�dla�dzie�ci�i mło�dzie�ży�„Mo�ja�ma�ła�oj�czy�zna”�|| 1155 IIXX ••
gg.. 1155––1199..0000Warsz�ta�ty�umie�jęt�no�ści:�mu�zy�ko�wa�nie,�pie�cze�-
nie�chle�ba…�|| 1155 IIXX ••��gg.. 11��––1199..0000 Pa�nel�dys�ku�syj�ny�„Nie
od ra�zu�Bie�ru�tów�zbu�do�wa�no”.
Bo�le�sła�wieC –�Mu�zeum�ce�ra�mi�ki,�UULL..��KKUU��TTUU��ZZOO��WWAA 11��
||��11�� IIXX ••��gg.. 11��..0000 „Oca�lić�od za�po�mnie�nia�–�sy�bi�ra�cy”�spo�tka�nie
Bol�ków –�Mu�zeum�Za�mek,�UULL..��ZZAAMM��KKOO��WWAA 11
||��11�� IIXX ••��gg.. 1122..0000––11��..0000 ||��1155 IIXX ••��gg.. 1111..0000––1133..0000
XVII�-wiecz�ny�pik�nik�hi�sto�rycz�ny.
Bu�ko�wieC –�Za�ło�że�nie�Fol�warcz�no�-Pa�ła�co�we,
UULL..��RROO��BBOOTT��NNII��ccZZAA��|| �� IIXX ••��gg.. 1100––1155..0000 Warsz�ta�ty�fo�to�gra�-
ficz�ne�pt.�„Ma�gia�Ogro�dów“�(dla�dzie�ci�i mło�dzie�ży),�kon�cert
(godz. 1�.00)�||���� IIXX ••��gg.. 1111––1133..0000,, 1133––1155..0000 Warsz�ta�ty�pt.
„Ma�gia�Ogro�dów“�|| 11�� IIXX••��gg.. 1100––1155..0000Warsz�ta�ty�ar�che�olo�-
gicz�ne�(dzie�ci�i mło�dzież),�wy�stęp�klau�na Ru�fi�Ra�fi,�warsz�ta�-
ty�bęb�niar�skie�(dzie�ci�i mło�dzież)�kon�cert�gru�py�TI�RI�BA
||����,,����,,��11��,, 1155 IIXX ••��gg.. 1100––11��..0000 Wy�sta�wy:�„Do�li�na Pa�ła�ców
i Ogro�dów”,�„Re�den�–�wspól�ne�dzie�dzic�two”,�„Do�li�na Pa�ła�-
ców�i Ogro�dów�Ko�tli�ny�Je�le�nio�gór�skiej�Po�mni�kiem�Hi�sto�rii”,
wy�sta�wa�ma�kiet�zam�ków�i pa�ła�ców�Ko�tli�ny�Je�le�nio�gór�skiej.
BY�strzY�Ca�kłodz�ka –�Mu�zeum�Fi�lu�me�ni�stycz�ne,
MMAA��ŁŁYY��RRYY��NNEEKK 11 ||��1122 IIXX ••��gg.. 1111..0000 „Nie�od ra�zu�za�pal�nicz�kę
zbu�do�wa�no.�Hi�sto�ria�ujarz�mia�nia�ognia”�–�pre�lek�cja�i za�ję�-
cia�warsz�ta�to�we�dla�uczniów�szkół�pod�sta�wo�wych.
do�Bro�szY�Ce Za�mek/Pa�łac,�UULL..��WWOOJJ��SSKKAA��PPOOLL��SSKKIIEE��ggOO 2255
||����––�� IIXX ••��gg.. 1122––11��..0000 Zwie�dza�nie,�jar�mark�pro�duk�tów�lo�kal�-
nych,�wy�stę�py�ze�spo�łów�lu�do�wych,�gry�i za�ba�wy�dla�dzie�ci.�
dusz�Ni�ki�-zdróJ –�Dwo�rek�im.�Fry�de�ry�ka�cho�pi�na,
UULL..��ZZIIEE��LLOO��NNAA 1111|| 1155 IIXX ••��gg.. 1155..0000 Pre�zen�ta�cja�hi�sto�rii�po�by�-
tu�cho�pi�na,�idei�i hi�sto�rii�Fe�sti�wa�li�cho�pi�now�skich,�prze�pla�ta�-
na utwo�ra�mi�kom�po�zy�to�ra�w wyk.�mło�dych�wir�tu�ozów.
dzier�żo�Niów –�Mu�zeum�Miej�skie,�UULL..��ŚŚWWIIDD��NNIIcc��KKAA 3300
||��11�� IIXX ••��gg.. 1111––1155..0000 Wy�sta�wa�ra�dio�od�bior�ni�ków�Dio�ra,�wy�-
kła�dy�i pre�lek�cje�||��1155 IIXX ••��gg.. 1155..0000 gru�py�et�nicz�no�-re�li�gij�ne
za�miesz�ku�ją�ce�daw�ny�Dzier�żo�niów�–�gra�hi�storyczno�-te�re�no.
Gło�Gów–�Mu�zeum�Ar�che�olo�gicz�no�-Hi�sto�rycz�ne,�Za�mek
Ksią�żąt�gło�gow�skich,�UULL..��BBRRAA��MMAA��BBRRZZOO��SSTTOOWW��SSKKAA 11
||���� IIXX ••��gg.. 1122..0000 Spo�tka�nie�na wy�sta�wie�„Po�wsta�nie�stycz�-
nio�we�–�na�sza�toż�sa�mość�na�ro�do�wa” || �� IIXX ••��gg.. 1155..0000 „Od�-
kry�cia�ar�che�olo�gicz�ne�a współ�cze�sny�ob�raz�gło�go�wa”.

||���� IIXX ••��gg.. 1155..0000––11��..0000 „Jak�to�z Pol�ską�by�wa�ło”�–�qu�iz�hi�sto�-
rycz�ny,�dzia�ła�nia�pla�stycz�ne,�za�ba�wy,�hap�pe�ning.
Gro�dzisz�Cze –�Ze�spół�Pa�ła�co�wo�-Par�ko�wy�Fun�da�cji
Krzy�żo�wa,�KKRRZZYY��żżOO��WWAA �� ||����––�� IIXX ••��gg.. 1122..0000,, 11��..0000,, 11��..0000
„Nie�od ra�zu�Krzy�żo�wą�zbu�do�wa�no�–�Ze�spół�Pa�ła�co�wo�-Par�-
ko�wy�w Krzy�żo�wej 19��–19�9–199��i dziś” opro�wa�dza�nie.�
Ja�wor –�Mu�zeum�Re�gio�nal�ne,�UULL..��KKLLAASSZZ��TTOORR��NNAA ��
||���� IIXX ••��gg.. 1155..0000 „Ja�wor 19�5–19��.�Po�czą�tek�no�we�go�roz�dzia�-
łu”�–�po�cząt�ki�ad�mi�ni�stra�cji�pol�skiej�w Ja�wo�rze,�osad�nic�two,
for�mo�wa�nie�się�sa�mo�rzą�du�miej�skie�go�i po�wia�to�we�go.�go�spo�-
dar�ka�i kul�tu�ra�cza�sów�pio�nier�skich�–�wy�kład�mul�ti�me�dial�ny
gIM�NA�ZJUM�NR 1�W JA�WO�RZE,�UULL..��MMOO��NNIIUUSSZZ��KKII ��
||��99 IIXX ••��gg.. ��––1155..0000 „Nie�od ra�zu�Pol�skę�zbu�do�wa�no�–�dzie�ło
prze�szłych�po�ko�leń”�–�wy�sta�wa.
Ja�wo�rzY�Na Ślą�ska –�Mu�zeum�Prze�my�słu�i Ko�lej�-
nic�twa�na Ślą�sku,�UULL..��TTOO��WWAA��RROO��WWAA�� ||���� IIXX ••��gg.. 1155––11��..0000 „Ro�-
la�ko�lei�w prze�sie�dle�niach�po II woj�nie�świa�to�wej”�–�wy�sta�wa.�
Je�le�Nia�Gó�ra –�Mu�zeum�Przy�rod�ni�cze, UULL..��ccIIEE��PPLLIIcc��KKAA
(klasz�tor�po�cy�ster�ski)�||��11��––1155 IIXX ••��gg.. 1122––11��..0000 Bi�blio�te�ka
i zbio�ry�Schaf�fgot�schów,�hi�sto�ria�Mu�zeum�Przy�rod�ni�cze�go
w cie�pli�cach�–�wy�kład,�zwie�dza�nie�z prze�wod�ni�kiem.
Je�le�Nia�Gó�ra�-Ja�GNiąt�ków –�Mu�zeum�Miej�skie
„Dom�ger�har�ta�Haupt�man�na”,�UULL..��MMII��ccHHAA��ŁŁOO��WWIIcc��KKAA 3322��
||���� IIXX ••��gg.. 1122..0000 „Mia�sto�i je�go�oby�wa�te�le:�görlitz�i Zgo�rze�-
lec 19�5–19�9”�–�otwar�cie�wy�sta�wy,�pre�lek�cja�„Pro�ce�sy�mi�-
gra�cyj�ne� w kon�tek�ście� ak�tu�al�nych� wy�zwań� spo�łecz�no
-po�li�tycz�nych”�||��11�� IIXX ••��gg.. 1122..0000 „ger�hart�Haupt�mann�i ślą�-
scy�no�bli�ści”�–�pre�zen�ta�cja�pu�bli�ka�cji,�wy�kład.�
kar�PaCz –�Mu�zeum�Spor�tu�i Tu�ry�sty�ki,�UULL..��KKOO��PPEERR��NNII��KKAA 22
||���� IIXX ••��gg.. 11��..0000 „Mia�sto�Kar�pacz�w la�tach 1990–199�,�zmia�-
ny�ustro�jo�we�i go�spo�dar�cze”�–�pre�lek�cja.�
kłodz�ko –�Mu�zeum�Zie�mi�Kłodz�kiej, UULL..��ŁŁUU��KKAA��SSIIEE��WWII��ccZZAA ��
||��1122 IIXX ••��gg.. 11��..0000 Spo�tka�nie�z re�ży�se�rem�Ro�ber�tem�Stan�do,
po�kaz�fil�mów,�w tym�„Mia�sto,�któ�re�mo�że�zgi�nąć”
ku�do�wa�-zdróJ –�Mu�zeum�Kul�tu�ry�Lu�do�wej�Po�gó�rza
Su�dec�kie�go,�UULL..��PPSSTTRRąążż��NNAA 11�� ||���� IIXX ••��gg.. 11��––11��..0000 „Pierw�-
sze�po�wo�jen�ne�dni,�la�ta�we�wspo�mnie�niach�miesz�kań�ców
Ku�do�wy�-Zdro�ju”�–�roz�mo�wa�hi�sto�ry�ka�ze�słu�cha�cza�mi.
lu�dwi�ko�wi�Ce�kłodz�kie –�Bi�blio�te�ka w centrum
Kultury,�UULL..��FFAA��BBRRYYccZZ��NNAA 22 ||��1133 IIXX ••��gg.. 1100..0000 „Ja�i mo�ja�ro�-
dzi�na”�–�spo�tka�nie�mło�dzie�ży�szkol�nej�z se�nio�ra�mi.
łoM�Ni�Ca –�Pa�łac�i Fol�wark,�UULL..��KKAARRPP��NNIIcc��KKAA 33
||����,, ��,, 11��,, 1155 IIXX ••��gg.. 1100––1199..0000 Na ty�łach�Dwo�ru�–�wy�sta�wa.
MY�sła�ko�wi�Ce –�gOK,�UULL..��DDAA��SSZZYYńń��SSKKIIEE��ggOO 2299
||���� IIXX ••��gg.. 1100––11��..0000 „My�sła�ko�wi�ce�–�mo�ja�ma�ła�oj�czy�zna”
–�pre�lek�cja�po�łą�czo�na z wy�sta�wą.
NieM�Cza –�Ośro�dek�Kul�tu�ry,�RRYY��NNEEKK 3322 || 1155 IIXX ••��gg.. 1111––
11��..0000 „Waż�ne�da�ty�w hi�sto�rii�mia�sta”,�„Niem�cza.�Prze�krój
sty�lów�ar�chi�tek�tu�ry�na prze�strze�ni�wie�ków”,�„Ko�niec�czy�po�-
czą�tek.�Niem�cza�po 19�5�r.” pre�lek�cje,�wy�sta�wa,�zwie�dza�nie.

7–15�wrze�śnia 2013�|| pro�gram: Dol�ny�Śląsk
Eu�ro�pEj�skiE�Dni�DziE�Dzic�twa�w pol�scE



No�wa�ru�da –�Dom�–�Mu�zeum�prof.�Jo�se�pha�Wit�ti�ga,
UULL..��SSŁŁUU��PPIIEEcc��KKAA��22 ||��11�� IIXX ••��gg.. 1155..0000„Jak�wNo�wej�Ru�dzie�Pol�-
skę�bu�do�wa�no”:�„Po�cząt�ki�pań�stwo�wo�ści�pol�skiej�w No�wej
Ru�dzie”�–�wy�kład,�„Pierw�si�miesz�kań�cy�No�wej�Ru�dy�po woj�-
nie”�–�wy�sta�wa,�wrę�cze�nie�na�gród�w kon�kur�sie�Skąd�nasz�ród.
oBor�Ni�ki�Ślą�skie –�Ośro�dek�Kul�tu�ry, UULL..��DDWWOORR��ccOO��WWAA22��
||�� �� IIXX ••�� gg.. 1111..0000 Wspo�mnie�nia� pierw�szych� osad�ni�ków
w Oborni�kach�Ślą�skich�z ro�ku 19�5�–�spo�tka�nie.�
Pie�Cho�wi�Ce –�Hu�ta�Szkła�Ju�lia,�UULL..��żżYY��MMIIEERR��SSKKIIEE��ggOO ��33
||����,, 11�� IIXX ••��gg.. 1122..3300,, 11��..1155 Po�ka�zy�fil�mu�||����,, 1155 IIXX ••��gg.. 1122..3300
Spo�tka�nie�z eme�ry�to�wa�ny�mi�pra�cow�ni�ka�mi�||����,, ��,, 11��,, 1155��IIXX
Po�ka�zy�sztu�ki�hut�ni�czej�i ręcz�ne�go�szli�fo�wa�nia�szkła,�wy�-
sta�wa�ar�chi�wal�nych�fo�to�gra�fii�(w go�dzi�nach�zwie�dza�nia).
Po�la�Ni�Ca�-zdróJ –�MBP,�UULL..��WWOOJJ��SSKKAA��PPOOLL��SSKKIIEE��ggOO 2233
||��11�� IIXX ••��gg.. 11��..0000 „Dzia�łal�ność� Jó�ze�fa� i Aloj�ze�go�Mil�ków
wPo�la�ni�cy�-Zdro�ju”�–�wy�kład,�„Po�wo�jen�na Po�la�ni�ca�-Zdrój�ze
zbio�rów�fo�togr.�Zbi�gnie�wa�Fran�czu�kow�skie�go”�–�wer�ni�saż.
sY�Ców –�Mu�zeum�Re�gio�nal�ne,�PPLL..��WWOOLL��NNOO��ŚŚccII ��
||���� IIXX ••��gg.. 1111..0000 „W ty�glu�wie�lo�kul�tu�ro�wej�prze�szło�ści�Sy�co�-
wa�–�mi�gra�cje�miesz�kań�ców�na prze�ło�mie�lat 19�5/19��”
–�otwar�cie�wy�sta�wy. LO�im.�TA�DE�USZA�KO�ŚcIUSZ�KI,, UULL..��KKOO��--
ŚŚccIIEELL��NNAA 1122 ||��1133 IIXX ••��gg.. 1100..0000 „Nie�od ra�zu�Sy�ców�zbu�do�-
wa�no� –� lu�dzie,� ich� pra�ca� i dzie�ła”� –� Mię�dzysz�kol�na
Kon�fe�ren�cja�Hi�sto�rycz�na.�RRYY��NNEEKK��––��PPLL..��WWOOLL��NNOO��ŚŚccII ||��1155 IIXX ••
gg.. 11��..0000 IV Sy�cow�ski�Jar�mark�Re�gio�nal�ny.
szY�Ma�Nów –�Świe�tli�ca,�UULL..��LLII��PPOO��WWAA 11
||���� IIXX ••��gg.. 1155––2200..0000 Wy�sta�wa�prac�uczniów�szkół�gmi�ny
Wisz�nia�Ma�ła�oraz�wy�sta�wa�fo�to�gra�ficz�na.
Świe�rza�wa –�Wie�ża�wi�do�ko�wa�w Pod�gór�kach,
UULL..��ZZŁŁOO��TTOO��RRYYJJ��SSKKAA 2255 ||��11�� IIXX ••��gg.. 11��––22��..0000 „Bia�ła�da�ma
na wie�ży�wi�do�ko�wej�w Pod�gór�kach”�–�cykl�spo�tkań.
KO�ŚcIóŁ św.�Ja�na chrzci�cie�la�i św.�Ka�ta�rzy�ny�Alek�san�dryj�skiej
||��1155 IIXX ••��gg.. 1122––11��..0000 Drzwi�Otwar�te�ko�ścio�ła,�wy�sta�wa.
Świę�ta�ka�ta�rzY�Na –�gcK,�UULL..��ggŁŁóóWW��NNAA ��22
||��99 IIXX ••��gg.. 1133..0000 Spo�tka�nie�z gmin�nym�kro�ni�ka�rzem.
||��99 IIXX ••��gg.. 1133––11��..0000 ||��1100––1155 IIXX ••��gg.. 11��––2200..0000
„Swoi�i ob�cy�na prze�strze�ni�cza�su”�–�wy�sta�wy,�pre�zen�ta�cje.
wro�Cław:
ccEENNTTRRUUMM��KKUULLTTUURRYY��ZZAA��MMEEKK,�PL.�ŚWIę�TO�JAń�SKI�11
||��11�� IIXX ••��gg.. 1100––11��..0000 „Nie�od ra�zu�Wro�cław�zbu�do�wa�no�–
no�wo�cze�sne�osie�dle�WU�WA”�–�wy�sta�wa.
DDWWOO��RRZZEEcc��ggŁŁóóWW��NNYY��PPKKPP,,��PE�RON � ||���� IIXX ••��gg.. 1111––11��..0000Wy�-
sta�wa�ta�bo�ru�ko�le�jo�we�go�i pa�nel�dys�ku�syj�ny�oo ggooddzz.. 1133..0000
HHOO��LLOOWW��NNIIKK��PPAA��RROO��WWYY��NNAADD��BBOORR,,
UL.�WY�BRZE�żE�WY�SPIAń�SKIE�gO 2�
||��11�� IIXX ••��gg.. 1100––1155..0000 „Od�ra�w cza�sach�Nad�bo�ra�–�Po�la�cy
na dro�gach�śród�lą�do�wych.�Pol�ska�wy�na�laz�czość”�–�wy�sta�-
wa,�opro�wa�dza�nie�•gg.. 11��..0000��pre�zen�ta�cja�mul�ti�me�dial�na
||��1155 IIXX ••��gg.. 1111––11��..0000 Pro�gram�z 1��wrze�śnia�po�sze�rzo�ny
o warsz�ta�ty •�gg.. 11��..0000 Pre�lek�cja.

MMUU��ZZEEUUMM��EETT��NNOO��ggRRAA��FFIIccZZ��NNEE,, UL.�R.�TRAU�gUT�TA 111/113
||���� IIXX ••��gg.. 1100––11��..0000 Udo�stęp�nie�nie�wy�sta�wy�„Szew�skie�pa�-
sje”� ||�� 11�� IIXX ••�� gg.. 1155..3300 „Mo�ja� pra�wo�sław�na toż�sa�mość
wmo�im�wie�lo�kul�tu�ro�wym�mie�ście”�–�pre�zen�ta�cja�mul�ti�me�-
dial�na,�wy�stęp�ze�spo�łu�Szo�łu�cha.
MMUU��ZZEEUUMM��NNAA��RROO��DDOO��WWEE,, PL.�PO�WSTAń�cóW�WAR�SZA�WY 5�
||���� IIXX ••��gg.. 1122..0000 „Eu�ge�niusz�gep�pert�i edu�ka�cja�pla�stycz�-
na w po�wo�jen�nym�Wro�cła�wiu”�–�wy�kład�||���� IIXX ••��gg.. 1122..0000
„ce�ra�mi�ka�i szkło�na Ślą�sku�po 19�5�ro�ku”�–�wy�kład;�„Opo�-
wieść�o ksią�żę�tach�ślą�skich”�–�wy�kład�(re�zer�wa�cja�miejsc).
||��11�� IIXX ••��gg.. 1122..0000 „Pol�scy�ar�ty�ści�we�Wro�cła�wiu�w dwu�dzie�-
sto�le�ciu�mię�dzy�wo�jen�nym”�–�wy�kład�||��1155 IIXX ••��gg.. 1122..0000 „Ma�-
don�ny� kre�so�we� na Ślą�sku”� –�wy�kład� ||�� 1155 IIXX ••�� gg.. 11��..0000
„Stra�co�ne�i oca�lo�ne.�Dol�no�ślą�skie�dwo�ry�i pa�ła�ce”�–�wy�kład.
MMUU��ZZEEUUMM��PPOOccZZ��TTYY��II TTEE��LLEE��KKOO��MMUU��NNII��KKAA��ccJJII,,�� UL.�ZYgMUNTA�KRA�-
SIń�SKIE�gO 1 ||�� ��––1155��wwrrzzee��śśnniiaa (w go�dzi�nach�zwie�dza�nia)
„Po�ko�cha�łem� tę�miej�sco�wość…�Po�cząt�ki� pol�skiej�Pocz�ty
w po�wo�jen�nym�Wro�cła�wiu”�–�wy�sta�wa.�
KKAA��TTEE��DDRRAA��WWRROO��ccŁŁAAWW��SSKKAA ||���� IIXX ••��gg.. 1111..0000 „Nie�od ra�zu�ka�-
te�drę�zbu�do�wa�no”�–�wy�ciecz�ka�te�ma�tycz�na.
RRYY��NNEEKK��WWRROO��ccŁŁAAWW��SSKKII ||��11�� IIXX ••��gg.. 1111..0000 „Od pla�cu�tar�go�we�-
go�do sa�lo�nu�mia�sta”�–�wy�ciecz�ka�te�ma�tycz�na.
PPOOLL��SSKKIIEE��RRAA��DDIIOO��WWRROO��ccŁŁAAWW,, AL.�KAR�KO�NO�SKA 10
||���� IIXX ••��gg.. 1100..0000 Zwie�dza�nie.
PPOO��MMNNIIKK��ZZEE��SSŁŁAAńń��ccóóWW��SSYY��BBII��RRUU,, PL.�STRZE�LEc�KI Ka�pli�ca Ze�-
słań�ców�Sy�bi�ru�w Ba�zy�li�ce�Mniej�szej�(Ko�ściół�gar�ni�zo�no�wy
pw.�św.�Elż�bie�ty)�||����––1155��IIXX Zwie�dza�nie.
TTEE��LLEE��WWII��ZZJJAA��PPOOLL��SSKKAA SS..��AA..,, AL.�KAR�KO�NO�SKA �
||����,, ��,, 11��,, 1155 IIXX ••��gg.. 1100..0000,, 1122..0000,, 11��..0000
Zwie�dza�nie,�pró�by�ka�me�ro�we.
MMUU��ZZEEUUMM��RRAA��DDIIAA��WWRROO��ccŁŁAAWW,, AL.�KAR�KO�NO�SKA 10
||�� ��––�� IIXX ••�� gg.. 1100––1155..0000 Wy�słu�cha�nie� uni�kal�nych� na�grań
z wy�da�rzeń�hi�sto�rycz�nych�z lat 19��–2013.
SSAA��LLAA��PPAA��RRAA��FFIIAALL��NNAA nnaa KKssiięę��żżuu��MMaa��łłyymm,�UL.�ŚWIąT�NIc�KA 32
||��11��––1155 IIXX ••��gg.. 1100––11��..0000Wy�sta�wa�zdjęć�i ma�te�ria�łów�hi�sto�-
rycz�nych�do�ku�men�tu�ją�cych�prze�szłość�Zie�mi�Księ�skiej.
ggIIMM��NNAA��ZZJJUUMM��NNRR 11����IIMM..��HH.. KKOOŁŁ��ŁŁąą��TTAA��JJAA,�UL.�KOŁ�Łą�TA�JA 1–�
||��11�� IIXX ••��gg.. 99––1133..0000��„Przy�szli�śmy�z róż�nych�stron,�kro�czy�my
wspól�ną�dro�gą”�–�fi�nał�ogól�nosz�kol�ne�go�pro�jek�tu,�„Wro�cław
wczo�raj�i dziś”�–�wer�ni�saż�wy�sta�wy.
MMPPWWIIKK,, UL.�NA gRO�BLI 1�/1�
ELI�MI�NA�cJE�••��gg.. 1100..0000 ||���� IIXX gim�na�zja�||���� IIXX li�cea
FINAŁ�••��gg.. 1111..0000 ||��11�� IIXX gim�na�zja�||��1155 IIXX li�cea
„Nie�od ra�zu�wo�do�cią�gi�zbu�do�wa�no”�–�olim�pia�da�hi�sto�rycz�na.
zię�Bi�CeMu�zeum�Sprzę�tu�gosp.�Dom.,�RRYY��NNEEKK��––RRAA��TTUUSSZZ ����
||��11�� IIXX ••��gg.. 11��..0000 Po�wo�ła�nie�Klu�bu�Zię�bic�kie�go�Pio�nie�ra
zło�tY�stok –�Pod�ziem�na Tra�sa�Tu�ry�stycz�na Ko�pal�ni
Zło�ta,�UULL..��ZZŁŁOO��TTAA �� ||����,, ��,, 11��,, 1155 IIXX ••��gg.. 1100..0000,, 1133..0000 Zwie�dza�-
nie. PARK�TEcH�NI�KI,�UULL..��ZZŁŁOO��TTAA 22 ||����,, ��,, 11��,, 1155 IIXX ••��gg..��1100..3300,,
1133..0000Wstęp�do re�pli�ki�śre�dnio�wiecz�nej�osa�dy�gór�ni�czej.

nie�od ra�zu�pol�skę�zbu�do�wa�no
www.edd.nid.pl�||��www.mn.wroc�law.pl�||��www.mu�zeu�met�no�gra�ficz�ne.pl
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Ma�rek�Ja�ku�Bek�Okru CHy rOz Pla Ta neJ Tę Czy
20 wiel ko for ma to wych ob ra -
zów au tor stwa pro fe so ra wro -
cław skiej asP Mar ka Ja kub ka,
bę dą cych efek tem wie lo let nich
po szu ki wań i eks pe ry men tów
ar ty stycz nych au to ra. Ty tuł
eks po zy cji na wią zu je do gło -
śnej książ ki bry tyj skie go au to ra r. Daw kin sa i sta no wi wy raz oso -
bi stych prze my śleń ar ty sty, któ ry w pra cy ar ty stycz nej
przy wią zu je ogrom ną wa gę do sfe ry du cho wej, nie ucie ka jąc się
do me ta fi zy ki, prze są dów i za bo bo nów za śmie ca ją cych na szą
świa do mość. Płót na o oso bi stym, cza sem bar dzo in tym nym cha -
rak te rze przy ku wa ją wzrok ca łą ga mą ko lo rów. Otwie ra ją od bior -
cę na ota cza ją cą rze czy wi stość, pro wo ku ją do wła snych
prze my śleń i swo bod nych in ter pre ta cji tre ści w nich za war tych.
wernisaż�6�września,�Finisaż�20�września�(do�20.09)
Galeria�sztuki,�Plac�katedralny�1,�legnica

Statek�męże�zdobi-1�0x200

ro�MaN�liP�ski�Ma lar sTwO
roz po czy na jąc se zon je sien ny in sty tut Pol ski w Ber li -
nie pre zen tu je naj now sze, po wsta łe w cią gu za le d wie
ostat nie go mie sią ca ob ra zy ro ma na lip skie go, pol skie -
go ar ty sty miesz ka ją ce go na sta łe w sto li cy nie miec.
w od róż nie niu od wcze śniej szych prac, przy po mi na ją -
cych sur re ali stycz ne i nie co sen ne pej za że z ele men ta -
mi ar chi tek to nicz ny mi, na wią zu ją ce do twór czo ści
e.Hop pe ra, no we dzie ła za ska ku ją chłod ną ga mą ko lo -
ry stycz ną i od mien ną te ma ty ką. Od re al nio ne kra jo bra -
zy co raz bar dziej zmie rza ją w stro nę abs trak cji.
ar chi tek to nicz ne ele men ty zo sta ją zre du ko wa ne
do mi ni mum i po ja wia ją się tym ra zem w po sta ci pro -
stych li nii i po dzia łów. nie zmien nie jed nak za chwy ca ją
szcze gól nym, me lan cho lij nym pięk nem i si łą eks pre sji.
rroo  mmaann  lliipp  sskkii miesz ka i two rzy w Ber li nie od 1989 ro ku.
na dal ma ło roz po zna wal ny w Pol sce, mo że po chwa lić
się licz ny mi wy sta wa mi w wie lu pre sti żo wych mu ze ach
i ga le riach sztu ki, gdzie je go ob ra zy pre zen to wa ne są
obok dzieł ta kich sław jak Hock ney, rusch, lich ten ste -
in. w ostat nim ro ku ma lar stwo lip skie go moż na by ło
po dzi wiać na wy sta wach w Mu zeum sztu ki współ cze -
snej el giz w stam bu le, ga le rii ar te gia ni we Frank fur cie
nad Me nem oraz kun sthal le Osnabrück.
wer�ni�saż 5�wrze�śnia,�godz. 19.00�(do 13.11)
Burg�stras�se 27,�in�sty�tut�Pol�ski�–�Ber�lin

13 iX PiĄ Tek
koNCertY
stra�wiń�ski�– Pul�Ci�Nel�-
la�Bal�let�aveC�ChaNt
48. Fe sti wal wra ti sla via Can tans
G. 19.00�im�part,�ul.Ma�zo�wiec�ka17
sPek�ta�kle
Brzu�Cho spek takl dla naj -
młod szych dzie ci 0,5 do 3 lat
G. 17.30�te�atr�la�lek,�pl.�te�atral�ny 4
Cho�PiN�giacomo Orefice
G. 19.00�–�ope�ra,�ul.�Świd�nic�ka 35
Mo�ral�NoŚĆ
Pa�Ni�dul�skie�J2
G. 19.00 te�atr�ar�ka,�ul.�Men�ni�cza 3
w sa�Mo�Po�łu�dNie
De ba ta po spek ta klu – 20.15
G. 19.00�–�te�atr�dra�ma�tycz�ny
pl.�te�atral�ny 1,�wał�brzych
doM�aktora�wał brzy ski
se rial ka ba re to wy od c. 1 i 2
G. 21.00�–�te�atr�dra�ma�tycz�ny
pl.�te�atral�ny 1,�wał�brzych
wY�sta�wY
he�le�Na�Moń�ka�Ma�lar�stwo
G. 18.00�–�kMil,�pl.�ko�ściusz�ki 10
ewa�Gra�Now�ska
40 laT Pra Cy Twór CzeJ
G. 18.00 –�wał�brzy�skie�Mu�zeum
ul.�1�Ma�ja 3�wał�brzych
dzień�Jest�za krót�ki
Mww�pl.�strze�gom�ski 2a

14 iX sO BO Ta
koN�Cer�tY
MatiNée

Poranek muzyczny
G. 12.00�–�te�atr�zdro�jo�wy
Po�la�ni�ca�zdrój
t.�w.�kaNG�i YoNG�J.�Park
kon cert for te pia no wy
G. 18.00�–�kMil,�pl.�ko�ściusz�ki 9
tri�stis�est�aNi�Ma�Mea
48. Fe sti wal wra ti sla via Can tans
G. 20.00�– ko�ściół,�pl.wol�no�ści�3
sPek�ta�kle
Brzu�Cho dla naj młod szych
dzie ci od 0,5 do 3 lat
G. 15.00�te�atr�la�lek,�pl.�te�atral�ny 4
ri�Go�let�to�giuseppe Verdi
G. 19.00�–�ope�ra,�ul.�Świd�nic�ka 35
Be�tle�JeM�Pol�skie�G. 18.00
Bo�ha�ter�ki�G. 20.30
De Ba Ta PO sPek Ta klaCH 
G. 21.45�–�te�atr�dra�ma�tycz�ny�pl.
te�atral�ny 1,�wał�brzych
sPo�tka�Nia
JOgA�DYNAMIcZNA
warsz ta ty z rad kiem ry chli -
kiem dla po cząt ku ją cych i za -
awan so wa nych
G. 13.30-20.00�–�Pu�re�Yoga
Po�wstań�ców�Ślą�kich 58d
dol�No�Ślą�ska�li�Ga
ta�leN�tów�3. eli mi na cje
G. 11.00�–�te�atr�sta�ry
ul.�te�atral�na 1�Bo�le�sła�wiec

ewa�Gra�Now�ska�za Pis – Ma lar sTwO,
ry su nek, Ce ra Mi ka – 40 laT Pra Cy Twór CzeJ

ar tyst ka uro dzi ła się w Je -
le niej gó rze, stu dia od by -
ła w la tach 1966-1973
PwssP we wro cła wiu.
na le ży do czo łów ki ce ra -
mi ków pol skich, zaj mu je
się ma lar stwem szta lu go -
wym, ry sun kiem i ce ra mi -
ką uni ka to wą, bra ła udział

w wie lu wy sta wach kra jo wych i za gra nicz nych, kil ka -
krot nie wy róż nia na i na gra dza na w kon kur sach ma lar -
skich i ce ra micz nych. na wystawie pre zen to wa ne bę dą
obiek ty z ko lek cji Pa ni iwo ny sie wier skiej, ze zbio rów
Mu zeum w wał brzy chu i pra ce udo stęp nio ne przez au -
tor kę, z któ rych część nie by ła do tej po ry eks po no wa na.
ku ra tor: mgr Ja dwi ga kor nec ka -Ce bu la
wer�ni�saż 13�wrze�śnia,�godz. 18.00
Mu�zeum�w wał�brzy�chu,�ul. 1�Ma�ja 3
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PLEJADA  ARTYSTÓW  WSPÓŁCZESNYCH
z cyklu

ALINA SZAPOCZNIKOW

21 września 2013 (sobota) o godz. 15.00

Projekt realizowany przy współpracy TVP Wrocław

pl. Powstańców Warszawy 5, Wrocław
www.mn.wroclaw.pl

Wstęp wolny

aN�Na�Pa�Nek�kla sTer
ar tyst ka w swo ich in sta la -
cjach ma lar skich czę sto ze -
sta wia róż ne ele men ty
i me dia two rząc je den wie lo -
war stwo wy ob raz. wy sta wa
kla ster to zbiór ob ra zów, ry -
sun ków, obiek tów, któ rych

czas po wsta nia jest nie ja sny. (...) To zgru po wa nie ele men tów,
ar chi tek tu ry oraz ma lar stwa i ry sun ków two rzy prze strzeń ta -
jem ni czą, za gma twa ną, po za cza sem. 
aann  nnaa PPaa  nneekk,, uro dzo na w Bie la wie na Dol nym Ślą sku. Ma lar ka,
ar chi tekt, zre ali zo wa ła kil ka na ście pro jek tów pu bli ko wa nych
w pro fe sjo nal nych cza so pi smach. ab sol went ka wy dzia łu ar -
chi tek tu ry Po li tech ni ki wro cław skiej i Ma lar stwa na asP
w war sza wie /pra cow nia le ona Ta ra se wi cza.
wernisaż 27�września,�godz. 18.00�(do�17.10)
Galeria�entropia,��ul.�rzeź�ni�cza 4

wY�CieCz�ki
Piesza�20�kM
Dłu go po le zdrój, Prze łęcz
spa lo na, Ja gOD na (977m),
By strzy ca kł., prow: sta ni sław
Bo bo wiec – klub Per pe des
Godz. 5.30�–�dw.�Gł.�PkP�k.�kas
X sPa�Ce�rY
z Prze�wod�Ni�kieM�
DO Pa Ła Cu wrO CŁaw skie -
gO kOP Ciusz ka – Przed mie -
ście Świd nic kie. Plac obok
ko ścio ła św. M. Mag da le ny, ul.
wi dok, Men ni cza, wierz bo wa,
Pod wa le i ul. ko ściusz ki. Prow:
J. grze gor czyk i a. kraw czyk
G. 10.00�–�zbiór�ka�przy fon�tan�nie
k.�ko�ścio�ła�św.�Ma�rii�Mag�da�le�ny
Piesza
wilk szyn, las Mo krzań ski, le -
śni ca. wy ciecz kę prow. Mi ro -
sła wa Ha lik – klub Po lan ka
G. 10.45�–�le�śni�ca,�przystanek
przy pę�tli�tram�.�li�nii 10�i 20

15 iX nie Dzie la
koN�Cer�tY
kosz�tuJ�MY�z kie�li�Chów
ra�do�ŚCi.�wło�ChY�wi�Na
i ŚPie�wu
48. Fe sti wal wra ti sla via Can tans
G. 16.00�– sy�na�go�ga�pod Bia�łym
Bo�cia�nem,�ul.włod�ko�wi�ca7
aN�Na Pie�trzak
i olek�MiŚ�kie�wiCz
Tri bu te to astor Piaz zol la
G. 19.00 sta�ra�Gieł�da,�pl.�sol�ny 16

ko�rze�Nie
kOn CerT Fi na ŁO wy 48. Fie -
sti wa lu wra ti sla via Can tans
G. 19.00�Fil�har�mo�nia
ul.�Pił�sud�skie�go19
sPek�ta�kle
Brzu�Cho
Dla dzie ci od 0,5 do 3 lat
G. 11.00�te�atr�la�lek,�pl.�te�atral�ny 4
król�ro�Ger
karol szymanowski
G. 17.00�–�ope�ra,�ul.�Świd�nic�ka 35
Na�Bo�Ga!G. 17.00
De Ba Ta PO sPek Ta klu
G. 20.30�-�te�atr�dra�ma�tycz�ny�
pl.�te�atral�ny 1,�wał�brzych
sza�lo�Ne�No�żYCz�ki
G. 18.00�–�teatr�ko�me�dia
pl.�te�atral�ny 4
mia�stEcz�ko�Mu�si�cal
G. 19.00�–�Cia�ul.�tę�czo�wa 79/81
sPo�tka�Nia
JOgA�DYNAMIcZNA
warsz ta ty z r. ry chli kiem dla
po cząt ku ją cych i za awan s.
G. 10.00-16.30�–�Pu�re�Yoga
Po�wstań�ców�Ślą�kich 58d
dol�No�Ślą�ska
li�Ga�ta�leN�tów
Prze słu cha nia do 4 eli mi na cji
G. 10.00�–�GzkiB
ul.��sa�na�to�ryj�na 19,�kro�śni�ce
Jed�No�dNio�we�Mu�zeuM
Ob cho dy Dni se nio ra – tur niej
krzy żów ko wy, sza chy.
G. 12-16.00�–�Mu�zeum�Po�wo�zów
Ga�lo�wi�ce,�ul.�le�śna 5

Prze�MY�sław�tru�ŚCiń�ski�TrusT
ry sow nik ko mik sów,
ilu stra tor, kon cept ar ty -
sta i ma larz. stu dio wał
na wy dz. gra fi ki i Ma lar -
stwa Łódz kiej asP. wy -
sta wa pre zen tu je wy bór
z ca łe go ar ty stycz ne go
do rob ku twór cy.
Tru ściń ski eks plo do wał na po cząt ku lat 90. Jak pi sze
Je rzy szy łak w al bu mie to wa rzy szą cym wy sta wie
TrusT: „(...) gdy tra dy cyj nie przy ję ło się, iż styl ry sun -
ków na le ży do pa so wać do opo wie ści, któ rą się snu je,
Tru ściń ski ma ni fe sta cyj nie do pa so wy wał opo wieść
do sty lu, czy na wet nie do sty lu, ale do te go cze goś, co
mu „się” na ry so wa ło”.
Ja ko ar ty sta wciąż się roz wi ja, przy czym je go pra ce
nie zmien nie cha rak te ry zu ją się warsz ta to wą per fek -
cją oraz in no wa cyj no ścią. Prze my sław Tru ściń ski jest
ar ty stą pod no szą cym rę ka wi cę, po dej mu ją cym wy -
zwa nia, je go twór czość jest przez to wie lo ra ka i wie lo -
wąt ko wa. Mia rą suk ce su Tru ściń skie go jest je go si ła,
po wszech ność i kla row ność prze ka zu.
ku ra tor wy sta wy: Piotr Ma chła jew ski.
wer�ni�saż 30�sierpnia,�godz. 18.00�(do�28.09)
Ga�le�ria�awan�gar�da�Bwa,�ul.�wi�ta�stwo�sza 32

czerwona�mgła
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w Cy klu: wer ni saŻ z Mu zy kĄ:
do�Mi�Nik�Ja�siń�ski
sTill He re – wer ni saż
ukŁaD s. i. – kon cert
ar ty sta jest ab sol wen tem wy dzia łu
gra fi ki war szaw skiej asP, co wi dać
w je go pra cach ma lar skich. każ dy
z nich wy ra ża uwiel bie nie dla ży cia,
nie sie du żo ener gii i ra do ści. To Jego
pierw sza wy sta wa we wro cła wiu.
Obec nie miesz ka i pra cu je w ku wej cie
uukkłłaadd  ss.. ii.. – to in stru men tal no -wo kal -
ny trój kąt, gra ją zde kon stru owa ny ra -
ve -ra pek spe ry ment elek tro nicz nie -
gi ta ro wy. współ cze sne na le cia ło ści
z po sza no wa niem prze szło ści (syn te -
tycz ne drew no). Te sty z re gu ły trak tu -
ją o emo cjach po cho wa nych mie dzy
wier sza mi i o pró bach uspraw nie nia
sko ła ta nej ma chi ny (post punk psy -
cho ana li za). układ s. i. to au tor wie lu
do sko na le zna nych prze bo jów (hi tów).
29�września,�godz.�18.00�-�klub�Formaty,
ul.�samborska�3-5.�wstep�wolny!

aFro�dY�ta�–�2012
uro czy ste otwar cie pierw szej czę ści
wy sta wy po kon kur so wej ak tu i por tre -
tu ar ty stycz ne go aFrO Dy Ta – 2012.
w kon kur sie udział wzię ło 311 au to rów
z ca łe go świa ta. Ju ry do wy sta wy wy -
bra ło 80 prac fo to gra ficz nych, któ re zo -
ba czy my na dwóch wy sta wach.
21�wrze�śnia, godz. 14.00
Ga�le�ria�Fo�to�gra�fii�dsaFita
ul.�włod�ko�wi�ca 31/4a, 1-pię�tro

X sPa�Ce�rY
z Prze�wod�Ni�kieM�
szla kiem lwow skich pa mią tek. Plac
obok ko ścio ła św. M. Mag da le ny, ry -
nek, Osso li neum (ogród i dzie dzi niec,
za ułek Osso liń skich), Pa no ra ma ra -
cła wic ka (bez zwie dza nia), Mu zeum
na ro do we. wy ciecz kę pro wa dzą: an -
na kraw czyk i Bar ba ra ko py dłow ska
G. 10.00�–�zbiór�ka�przy fon�tan�nie�k.�ko�-
ścio�ła�św.�Ma�rii�Mag�da�le�ny

16 iX PO nie Dzia Łek
sPo�tka�Nia
wY�CieCz�ka�Pie�sza 16 kM
Prze łęcz Tą pa dła/re zer wat ar che olo -
gicz ny w Będ ko wi cach/so bót ka.
Prow. an na woź nic ka, Ta de usz abra -
mo wicz – klub Per pe des
G. 7.20�–�dw.�Cen.�Pks,�(sta�no�wi�sko 6)
jE�rzY�Bo�guc�ki
IgŁą� MA�LO�WA�NE� Wy�sta�wa� ha�ftu
krzy�ży�ko�we�go.�Wstęp�wol�ny!
G. 18.00�sa�lo�nik�3.�Muz�ul.�za�wal�na 7-9
se�sJa�od�de�Cho�wa
pro�wa�dzi�Agn.�go�łę�biew�ska
G. 18.30�–�Na�lan�da,�ko�ściusz�ki 12

17 iX wTO rek
sPek�ta�kle
Czer�wo�NY�kaP�tu�rek�J. Pauer
Ta jem ni cze kró le stwo. Ope ra dla dzie ci
G. 11.00�–�ope�ra,�ul.�Świd�nic�ka 35
wY�sta�wY
ka�ta�rzY�Na�Po�Piń�ska
Ma lar stwo – wer ni saż
G. 17.00�– ka�mie�nicz�ka�Mał�go�sia
ul.�od�rzań�ska 39/40
sPo�tka�Nia
Bo�le�sNe�da�tY
PrO graM sŁOw nO -Mu zyCz ny
Mu zy ka F.Cho pi n, sło wo o dzie jach
Pol ski, wier sze pre zen to wa ne przez
au to rów z klu bu li te ra tów Pol skich im.
z.Her ber ta. Pro wa dze nie: an na Pa cio -
rek i Je rzy zio mek. wstęp wol ny!
G. 17.00�–�kMil,�pl.�ko�ściusz�ki 10

18 iX ŚrO Da
sPek�ta�kle
Na�BuC�Co�giuseppe Verdi
G. 19.00�–�ope�ra,�ul.�Świd�nic�ka 35
le�NiN�Grad spek takl mu zycz ny Te -
atru Pio sen ki. Bi le ty 40/35 zł
G. 19.00�–�im�part,�ul.�Ma�zo�wiec�ka 17

ewa�Jed�No�róG
Ma larsTwO
Ma lar ka, po et ka uro dzi ła się we wro -
cła wiu. wy sta wy jej prac od by wa ły się
w Pol sce, Hisz pa nii, szwe cji, wiel kiej
Bry ta nii, Fran cji, niem czech i na ukra -
inie. Bra ła udział w licz nych kon kur -
sach, na któ rych zdo by wa ła na gro dy
i wy róż nie nia. Te ma ty ka ob ra zów to:
kra jo bra zy, ar chi tek tu ra, lu dzie, na tu ra.
wy�sta�wy�czyn�ne�do koń�ca�wrze�śnia:
Mo�Ja�oko�li�Ca –�klub�Pod ko�lum�na�mi
pl.�Św.�Ma�cie�ja 21
akt�–�Gok dłu�go�łę�ka, ul.�wiej�ska 24
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Ju�li�ta�Ma�li�Now�ska
MalarsTwO „So�li�ta�ry�be�ach“
Bli sko trzy dzie ści ob ra zów, na któ rych
ar tyst ka, wy cho dząc od scen za ob ser -
wo wa nych na pla ży, po ka zu je nam
uchwy co ną at mos fe rę sa mot no ści czło -
wie ka po śród in nych. styl Ma li now skiej
– czy li in ten syw ność ma to we go ko lo ru,
gu bie nie bo ha te rów w prze strze ni płó -
cien, brak in dy wi du ali za cji bo ha te rów
po przez za cie ra nie ich ry sów twa rzy
– po wo du je, że po śród sło necz ne go la ta
nad mo rzem od czu wa my kli mat eg zy -
sten cjal ne go nie po ko ju czy ocze ki wa nia
na coś, co ni gdy nie na dej dzie.
wer�ni�saż�12�września,�g. 19.00�(do�28.09)
Ga�le�ria� sztu�ki� współ�cze�snej� art�trakt
ul.�ofiar�oświę�cim�skich 1/1

ge�stu�res�XXVI

Bez�tle�Now�Ce�spek takl – dan cing
in spi ro wa ny twór czo ścią T. lem pic kiej
liM�Bo�czy li punkt g (ra nicz ny)
G. 20.00�–�Cia�ul.�tę�czo�wa 79/81
sPo�tka�Nia
Xvi dol�No�Ślą�ski�tur�NieJ�sło�-
wa� li�te�ra�tu�rY� Pa�trio�tYCz�-
NeJ i re�li�GiJ�NeJ�–�iN�au�Gu�ra�CJa
rap so dycz na pre zen ta cja ka zaŃ seJ -
MO wyCH Pio tra skar gi oraz wy kład
rzecz po spo li ta u schył ku XVi wie ku.
wy ko naw cy: ka zi mierz Boj nic ki, ire -
na ku biak, ewa sy ska, Ja ni na Te lej ko.
G. 17.30�Ci�vi�tas�Chri�stia�na,�ul.�kuź�ni�cza 11

19 iX Czwar Tek
sPek�ta�kle
Brzu�Cho spek takl dla naj młod -
szych dzie ci od 0,5-3 lat
G. 17.30�–�wro�cław�ski�te�atr�la�lek
pl.�te�atral�ny 4
rY�Cer�skoŚĆ�wie�ŚNia�Cza
Pa�Ja�Ce
G. 19.00�–�ope�ra,�ul.�Świd�nic�ka 35
pro�mE�tE�usz spek takl mu zycz ny
Te atru Pio sen ki. Bi le ty 40/35 zł
G. 19.00�–�im�part,�ul.�Ma�zo�wiec�ka 17

20 iX PiĄ Tek
koN�Cer�tY
wi�told�lu�to�sław�ski�Pod lu�Pą
rO BerT Ba CHa ra – skrzyp ce
Mi rO sŁaw gĄ sie nieC – for tepian
kon cert w ra mach Dol no ślą skie go Fe -
sti wa lu na uki
G. 10.30�–�aM,�pl.�Ja�na Paw�ła ii nr2
wiel�ka�Msza�h�–�Moll
JaNaseBastiaNa�Ba�Cha
an DrzeJ kO sen Diak dyr ty gent
Or kie stra sym fo nicz na Fil har mo nii
su dec kiej w wałbrzychu;
Chór Fil har mo nii wro cław skiej 
G. 19.00�–�ko�ściół�zba�wi�cie�la,�wał�brzych
sPek�ta�kle
Brzu�Cho dla dzie ci od 0,5-3 lat
G. 17.30�–�te�atr�la�lek,�pl.�te�atral�ny 4
Co�si�FaN�tut�te
wolfgang amadeus Mozart
G. 19.00�–�ope�ra,�ul.�Świd�nic�ka 35
MaY�daY�reż. w. Po ko ra
G. 19.00�–�te�atr�Pol�ski�–�scena
ka�me�ral�na,�ul.�Świd�nic�ka 28
Bal�u haw�kiN�Ga
G. 19.00 –�te�atr�ar�ka,�ul.�Men�ni�cza 3

ar�CY�dzie�ła�Ma�lar�stwa
Fla�MaNdz�kie�Go
wro cław ska wy sta wa to do kład -
na pre zen ta cja nie mal ca łe go drze wa
ge ne alo gicz ne go ro du Bru eghe lów.
Po nad 100 dzieł przed sta wia pa no ra -
mę twór czo ści Bru egh lów, z po wsta -
łych w prze cią gu 200 lat dzia łal no ści
słyn nej ar ty stycz nej ro dzi ny. Po cząw -
szy od dzie ła Hie ro ni ma Bo scha sie -
dem grze chów głów nych. wszyst kie
dzie ła pre zen to wa ne są w Pol sce
po raz pierw szy, po cho dzą z pry wat -
nych ko lek cji z ca łe go świa ta.
wy�sta�wa�trwa�do 30�wrze�śnia�br.
Pa�łac�kró�lew�ski,�ka�zi�mie�rza�wiel�kie�go 35
Codziennie�w�godzinach�10.00-20.00



2222 Nr 235�–�wrzesień 2013
ccoo
��jjee
��sstt
��gg rr
aa �� nn

ee .. pp
ll �� ��
ko
n�c
en
�tra

�to
r�k

ul
�tu
�ry
�

Ple�Ne�rY�aNa�lo�Go�we
wMi�Cha�ło�wi�CaCh FO TO gra Fie
Od po nad dwóch lat, kil ka ra zy w ro ku, gru pa twór ców
spo ty ka się w Mi cha ło wi cach pod Je le nią gó rą, by
wspól nie od da wać się swo jej naj więk szej pa sji – fo to -
gra fii. Po mi mo róż no rod no ści sty lów i in spi ra cji twór -
ców – zdję cia z Mi cha ło wic są ła two roz po zna wal ne,
głów nie dzię ki spe cy fi ce miej sca, w któ rym po wsta ły.
Po sied miu ple ne rach, pod czas któ rych wy ko na no kil -
ka set fo to gra fii, ini cja ty wa ta jest zna na wie lu fo to -
gra fom. na wy sta wie w Fir le ju bę dzie moż na zo ba czyć
pra ce ta kich au to rów jak: an to ni na Do la ni, alek san dra
za bo row ska, Mar cin Twar dow ski, Ja rek ka spro wiak,
ka ta rzy na kryń ska, Piotr Pie try ga, ad rian Bła chut, ilo -
na rorz kow ska, Ja rek Hol den, Mar ce la Pa niak, ka ro li -
na Pa jąk, key mo, adam ro ma now ski, wi tek ku row ski,
wik tor Fran ko.
wer�ni�saż 12�wrze�śnia,�godz. 19.00�(do 3.10)
klub�Fir�lej,�ul.�Gra�bi�szyń�ska 56.�wstęp�wol�ny!

fo
t.�
J.�
Ka

sp
ro
wi
ak

fo
t.�
P.
�P
ie�t

ry
�ga

pro�mE�tE�usz
spek takl akro ba tycz ny
G. 19.00�im�part,�ul.�Ma�zo�wiec�ka 17
wY�sta�wY
wi�told�lu�to�sław�ski�–�
żY�Cie�i twór�CzoŚĆ
wy sta wa w 100. rocz ni cę
uro dzin kom po zy to ra. (Dol no -
ślą ski Fe stwal na uki)
G. 9.30�–�aM,�pl.�Ja�na Paw�ła ii nr2
sPo�tka�Nia
o lu�to�sław�skiM
z Pierw�szeJ�rę�ki
Mi rO sŁaw gĄ sie nieC – kom -
po zy tor, pia ni sta, ka me ra li sta,
or ga ni za tor ży cia mu zycz ne go
sty pen dy sta kom po zy to ra
– wspo mi na.
(Dolnośląski Festwal nauki )
G. 10.00,�–�aM,�pl.�J. Paw�ła ii nr2
hYMN�dla�eu�ro�PY
wy kŁaD, warsz TaT – Ma te -
usz ry czek, ka ta rzy na ka bat,
Mał go rza ta kar pic ka
(w ramach Dol no ślą skiego
Fe sti walu na uki)
G. 13.00,�Mul�ti�cen�trum 2
ul.�Powstańców�Ślą�skich 210

21 iX sO BO Ta
koN�Cer�tY
CaM�de�as�kon cert cy klu:
au dio_en tro pia_015
G. 19.00�–�Ga�le�ria�en�tro�pia
ul.�rzeź�ni�cza 4.�wstęp�wol�ny!
sPek�ta�kle
Brzu�Cho dla dzie ci 0,5-3 l.
G. 15.00�–�la�lek,�pl.�te�atral�ny 4
zo�Ne�vi�se�Grad
ku�Charz�Na ostro
ko me dia gar ni zo no wa
G. 17.00�–�Plac�sol�ny
MaY�daY
G. 19.00�–�te�atr�Pol�ski, sce�na
ka�me�ral�na�ul.�Świd�nic�ka 28
Ga�la�Ba�le�to�wa
G. 19.00�–�ope�ra,�ul.�Świd�nic�ka 35
MaY�daY2
spektakl Teatru komedia
G. 20.00�–�duz�scena
pl.�te�atral�ny 4
wY�sta�wY
aFro�dY�ta�–�2012
akt i por tret ar ty stycz ny, wer -
ni saż. wstęp wol ny!
G. 14.00�–�Ga�le�ria�Fo�to�gra�fii�dsa�-
Fi�ta�ul.�włod�ko�wi�ca 31/4a, 1-p.

PodróżuJąCa�Galeria�więCeJ�Światła!
stwo rzo na przez wa cła wa ro piec kie go księ ga Po dró żu ją cej
ga le rii wię CeJ Świa TŁa! jest ro sną cą od wie lu lat ko lek cją wi -
ze run ków oso bo wo ści świa ta sztu ki, kul tu ry, i na uki, któ rzy są
jed no cze śnie od bior ca mi ga le rii i czy tel ni ka mi PO ran neJ ka -
wy! w księ dze tej znaj du je się rów nież do ku men ta cja wie lu
in nych pro jek tów pro wa dzo nych przez ga le rię, która roz po czy -
na sta łą wy sta wę w sky To wer, pre zen tu jąc ostat nie stro ny
swo jej księ gi, któ re bę dą od tej po ry re gu lar nie uak tu al nia ne.
wernisaż�6�września,�godz.�19.00,�212!�lifestyle�Cafe,�1�piętro
sky�tower,�ul.�Powstańców�Śląskich�95

aNtoNi�waJda
wro cła wia nin, rocz nik
1976. studia ukoń czył
na wy dzia le gra fi ki
akademii sztuk Pięknych
we wro cła wiu.
zaj mu je się ma lar stwem,
ry sun kiem, po ezją i wi deo.
Je den z naj ory gi nal niej -
szych ar ty stów mło de go

po ko le nia wy wo dzą cy się z wro cław skiej sce ny al ter na -
tywnej. Już na stu diach dał się po znać ja ko ory gi nal ny
i bar dzo ak tyw ny ar ty sta. Po opusz cze niu mu rów
uczel ni brał dział w wie lu wy sta wach, a je go ży wa kre -
ska i cię te po czu cie hu mo ru zo sta ło do ce nio ne przez
ga ze tę wy bor czą, któ ra we wro cław skim wy da niu za -
miesz cza ła co ty dzień ry sun ko we ko men ta rze pol skiej
rze czy wi sto ści je go au tor stwa. Jest au to rem książ ki
„Ban bu ry. zda rze nia na bry gu”, bę dą cej ro dza jem po -
wie ści -ka ta lo gu w sty li sty ce fo to ko mik su (de biut pro -
za tor ski ar ty sty), któ ra to wa rzy szy ła wy sta wie pt.
„Dar mo wi no” pre zen to wa nej w 2008 ro ku w ga le rii
awan gar da we wro cła wiu i ga le rii Biel skiej Bwa
w Biel sku Bia łej. au tor kil ku dzie się ciu wy staw in dy -
wi du al nych i uczest nik licz nych wy staw zbio ro wych.
wer�ni�saż 6�września,�godz. 18.00�(do 29.09)
Mu�zeum�Miej�skie�wro�cła�wia�–�sta�ry�ra�tusz
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4 września, godz. 16.00
DKK dla Seniorów
JJ..  KKOOFFTTAA  ––  PPOOEETTAA  PPIIOOSSEENNKKII
Biblioteka Niemiecka, I piętro
10 września, godz. 18.30
DKK dla Dorosłych
OO  MMIIŁŁOOŚŚCCII  ZZ  KKAAMMIIEENNIIAA
Czytelnia, II piętro
11 września, godz. 16.00
Akademia Wiedzy o Filmie
KKUURROOSSAAWWAA  ––  MMIISSTTRRZZ  KKIINNAA
Czytelnia, II piętro
11 września, godz. 16.30
Spotkania z pedagogiką zabawy
TTAAŃŃCCEE  IINNTTEEGGRRAACCYYJJNNEE
Biblioteka 7 Kontynentów, parter
12 września, godz. 17.00
XVI Spacer Literacki 
UULL..  ŚŚWWIIDDNNIICCKKIIEEJJ  DDAAWWNNYY  CCZZAARR
Zbiórka w holu Biblioteki
14 września, godz. 11.00
Architektura dla gimnazjalistów
ZZRRÓÓBB  MMII  DDOOBBRREE  MMIIAASSTTOO!!
Biblioteka 7 Kontynentów, parter
(Zapisy do 11.09)
18 września, godz. 16.00
Z cyklu „Obywatel w UE”
FFUUNNDDUUSSZZEE  EEUURROOPPEEJJSSKKIIEE
Czytelnia, II piętro
18 września, godz. 16.00
EEDDUUCCAATTIIOONN  UUSSAA
American Corner, II piętro
19 września, godz. 15.00
Biblioteczna Akademia Niemowlaka
MMOOJJEE  RRĘĘCCEE  KKLLAASSZZCCZZĄĄ  ŁŁAADDNNIIEE
Biblioteka 7 Kontynentów, parter
Zapisy od 16.09
19 września, godz. 15.00
Biblioteczna Akademia Malucha
SSMMAAKKII  LLAATTAA Zapisy od 16.09
Biblioteka 7 Kontynentów, parter
20 września, godz. 18.30
EEDDYYTTAA  SSTTEEIINN  II  JJEEJJ  SSIIOOSSTTRRYY
Prezentacja dr A. Rybińskiej (UMCS)
American Corner, II piętro
20 września, godz. 17.00
BBIIBBLLIIOOTTEECCZZNNAA  AAKKAADDEEMMIIAA  
SSTTAARRSSZZAAKKAA Zapisy od 16.09
Biblioteka 7 Kontynentów, parter

IINN  SSCCEE  NNII  ZZAA  CCJJEE
Wy sta wa przy go to wa na przez Pra -
cow nię Fo to gra Jcz ną MDK im. Mi -
ko ła ja Ko per ni ka we Wro cła wiu.
Uczest ni cy za jęć pro wa dzo nych przez
fo to gra J ka Jac ka La la ka pod ję li pró bę
su biek tyw nej in ter pre ta cji ar cy dzieł
ma lar skich. – Za su ge ro wa łem mło -
dzie ży za sto so wa nie me to dy wpi su ją cej się w fo to gra Ję in sce ni zu ją cą – po wie -
dział Ja cek La lak – a mia no wi cie lu mi no gra Ję, czy li, po pu lar nie mó wiąc,
„ma lo wa nie świa tłem”. Me to da po le ga na ob ry so wy wa niu w zu peł nej ciem no -
ści obiek tów lub tła roz ma ity mi punk to wy mi źró dła mi świa tła. W na szym przy -
pad ku to by ła jed na la tar ka, ze staw ko lo ro wych Jl trów i w jed nym wy pad ku
ma ła bły sko wa lam pa stro bo sko po wa. Wie lo krot ne pró by da ły wspa nia ły re -
zul tat”. Ga le ria pod Pla fo nem, wer ni saż 20 września, godz. 17.30

TTYYDDZZIIEEŃŃ  WW  KKRRYYMMIINNAALLEE
30 września – 4 października
Tematem wiodącym tegorocznej edycji
imprezy poświęconej temu szczególnemu
gatunkowi literackiemu i Jlmowemu będzie
kryminał amerykański. Odbędą się spotkania,
warsztaty i wykłady, rozegrana zostanie gra
fabularna, zaprosimy także na spacer
kryminalny oraz (uwaga! uwaga!) na
spotkanie ze znakomitą pisarką Olgą
Tokarczuk. Szczegółowy program wkrótce na
stronie www.wbp.wroc.pl.

SSPPOOTTKKAANNIIEE  
ZZ  BBAARRBBAARRĄĄ  GGUULLBBIINNOOWWIICCZZ
W ramach cyklu „Człowiek z pasją” odbędzie
się spotkanie z malarką i poetką Barbarą
Gulbinowicz, połączone z recitalem piosenki
autorskiej. Wstęp wolny!  
25 września, godz. 16.00, Czytelnia

W dniach 11-28 wrze śnia od bę dą się
w Bi blio te ce „Se nio ra lia”, czy li cykl im -
prez dla osób po 50. ro ku ży cia. W pro -
gra mie znaj dą się: warsz ta ty rę ko dzie ła
i tań ca, wy sta wy, wy kła dy, spo tka nie
po świę co ne Jl mo wi, wie czór li te rac ki
Sek cji Ha iku Uni wer sy te tu Trze cie go
Wie ku oraz wy stęp stwo rzo ne go przez
se nio rów ka ba re tu „U Sła wy”. 

Od 18 do 23 wrze śnia – kie dy ob cho -
dzo ny jest Eu ro pej ski Ty dzień Ję zy -
ków – w róż nych dzia łach Bi blio te ki
bę dą or ga ni zo wa ne licz ne im pre zy
o cha rak te rze edu ka cyj nym, cie ka we
po znaw czo, prze zna czo ne dla do ro -
słych i dla dzie ci. Szcze gó ły do ty czą ce
pro gra mów obu tych przed się wzięć
na stro nie – www.wbp.wroc.pl..

„Dzieci z latawcami”, akryl

wg Leonarda da Vinci

235_BIBLIOTEKA  13.8.2013  13:56  Strona 1
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sPo�tka�Nia
AKRO�-JO�gA�lot swo bod ny,
warsz tat z Mir. ko złow skim
G. 9.00-16.00�–�Pu�re�Yoga
Po�wstań�ców�Ślą�kich 58d
daw�Na�Mo�da�dzie�Cię�Ca
Pro mo cja książ ki dr Mał go -
rza ty Moż dżyń skiej -na wot ki.
wstęp wol ny!
Mu�zeum�Po�wo�zów�Ga�lo�wi�ce
ul.�le�śna 5,�k.�żórawiny�wr.
wYCieCzki
Pie�sza 23 kM
Bia ły ko ściół/ku ro pat nik/Je -
gło wa/Bia ły ko ściół. (prow:
a. woź nic ka – k. Per pe des)
Godz. 7.40�–�dw.�Gł.�PkP�k.�kas

22 iX nie Dzie la
koN�Cer�tY
druM�Fest�2013

sTe aM rOl ler – Do ug al -
drich, Mi cha el De vin, Matt
starr. kon cert roc ko wy
G. 19.00�–�Fil�har�mo�nia�–�opo�le
Maria�Peszek
Piosenki z ostatniego krążka
G. 19.00�–�Ck�Muza�lubin
ul.�armii�krajowej�1
sPek�ta�kle
Brzu�Cho dla dzie ci 0,5-3 l.
G. 11.00 te�atr�la�lek,�pl.�te�atral�ny 4
Car�MeN�georges Bizet
G. 17.00�–�ope�ra,�ul.�Świd�nic�ka 35
MaY�daY 2
G. 17.00�–�teatr�komedia
duża�scena,�pl.�te�atral�ny 4
MaY�daY�reż. w. Po ko ra
G. 19.00�–�te�atr�Pol�ski,�sce�na ka�-
me�ral�na ul.�Świd�nic�ka 28
Nie�do�sko�Na�łe
ta niec, pan to mi ma, pio sen ka
G. 19.00�–�Cia�ul.�tę�czo�wa 79/81

the�wo�MaN�de�CoM�Po�sed
spek takl w ję zy kach hisz pań -
skim i an giel skim
G. 19.00�–�sala�te�atru�la�bo�ra�to�-
rium,�ry�nek�-ra�tusz 27
sPo�tka�Nia
AKRO�-JO�gA�lot swo bod ny,
warsz tat z Mir. ko złow skim
G. 9.00-16.00�–�Pu�re�Yoga
Po�wstań�ców�Ślą�kich 58d
Ba�ŚNie�i le�GeN�dY
ze�sPi�Chle�rza
Hi sto ria te atru lal kar skie go
w wy ko na niu ak to ra kon ra da
ku jaw skie go. wstęp wol ny!
G. 14.00�–�Mu�zeum�Po�wo�zów�
Ga�lo�wi�ce,�ul.�le�śna 5
wYCieCzki
Pie�sza 16 kM
ro gów so bóc ki/sta ry za mek
/so bót ka. (prow: zo fia Ju re -
wicz – klub Per pe des)
Godz. 7.20�–�dw.�C.�Pks�(sta�n. 6)

23 iX PO nie Dzia Łek
koN�Cer�tY
stY�PeN�dY�ŚCi�sa�Mo�rzą�-
du�wro�Cła�wia Mia�stu
G. 18.00�–�klub�Mu�zy�ki�i li�te�ra�tu�-
ry,�pl.�ko�ściusz�ki 10�wstęp�wol�ny!
sPek�ta�kle
the�wo�MaN�de�CoM�Po�sed
spek takl w ję zy kach hisz pań -
skim i an giel skim
G. 19.00�–�sa�la�te�atru�la�bo�ra�to�-
rium,�rynek-ratusz�27
wY�sta�wY
Ja�kuB�szCzę�sNY
Dzia ła nia na te re nie za lud nio -
nym. Od 23.9 do 31.10 br.
Bwa�di�zajn,�ul.�Świd�nic�ka 2-4
sPo�tka�Nia
wY�Pra�wa�do wNę�trza
or�Ga�Nów�
wy kład, warsz tat – To masz
głu chow ski, stu den ci
(Dolnośląski Festwal nauki)
G. 9.30�–�ko�ściół�oj�ców�do�mi�ni�-
ka�nów,�pl.�do�mi�ni�kań�ski 2
hYMN�dla�eu�ro�PY
wy kład, warsz tat – Ma te usz
ry czek, ka ta rzy na ka bat,
Mał go rza ta kar pic ka
(Dolnośląski Festwal nauki)
G. 13.00,�Mul�ti�cen�trum 2
ul.�Po�wstańców�Śląskich 210

Je�rzY�olek�TróJ wy Miar li nii
eks po zy cja pre zen tu je
fo to gra fie ar ty stycz ne
au tor stwa prof. Je rze go
Ol ka, za ło ży cie la wro -
cław skiej ga le rii Fo to -
-Me dium -art w 1977 r.

zdję cia uka zu ją fa scy na cje ar ty sty struk tu rą: fi gur, brył,
wi dze nia. szcze gól ną uwa gę au tor po świę ca „li nii”, jej
„zwy czaj ne mu” jak rów nież po więk szo ne mu pod mi -
kro sko pem ob ra zo wi. ko mi sa rzem wy sta wy jest Do ro -
ta zie liń ska -Py tlo wa ny.
wernisaż�6�września�godz.�17.00�(do�31.10)
Muzeum�Papiernictwa,�ul.�kłodzka�42,�duszniki�zdrój

ur�szu�la�wilk
nie wy sŁa ne li sTy z Pe ki nu
Cykl prac wy ko na nych w kla sycz nej tech ni ce tu szem
na pa pie rze ry żo wym. Pra ce, ka li gra ficz no -ma lar skie
zna ki, po wsta wa ły stop nio wo pod czas pię cio mie sięcz -
ne go po by tu ar tyst ki w Chi nach. (...) li sty pi sa ne
po po wro cie na dal są li sta mi z Pe ki nu tyl ko jak gdy by
cof nię ty mi w cza sie. „li sty” nie ma ją ce ad re sa ta, nie
są „do prze czy ta nia”, a tak że nie „do wy sła nia”. Część
z nich jest tak zło żo na (al bo zgnie cio na), że są nie
„do zo ba cze nia”. Ory gi nal ne se rie skła da ją się od kil -
ku do kil ku dzie się ciu prac w for ma cie 250x 50cm
i 180x100cm. nie któ re z nich by ły „pi sa ne” bez po śred -
nio na pa pie rze, nie któ re w po wie trzu a pa pier był jak
gdy by bi buł ką wy ła pu ją cą śla dy. Pew na cześć „li stów”
by ła pi sa na bez po śred nio na pod ło dze – tym ra zem
pa pier rów nież po chła niał śla dy pi sa nia/ma lo wa nia.
uurr  sszzuu  llaa  wwiillkk – ma lar ka, stu dia w PwssP we wro -
cławiu /obec nie asP/. Dy plom w 1986 ro ku w pra cow -
ni ma lar stwa prof. zbi gnie wa kar piń skie go. Miesz ka
i pra cu je w księ ży cach k/wro cła wia.
otwar�cie 6�wrze�śnia,�godz. 18.00�(do�20.09)
Galeria�en�tro�pia,�ul.�rzeź�ni�cza 4

Ja�kuB�szCzę�sNY
Dzia Ła nia na Te re nie za luD niO nyM
Pierw szą te go ty pu re ali za cja, pre zen tu ją ca pol skie
i mię dzy na ro do we do ko na nia je dnego z naj waż niej -
szych ar ty stów dzia ła ją cych w ob sza rze ar chi tek tu ry
eks pe ry men tal nej i di zaj nu kry tycz ne go. Pre zen ta cja
naj cie kaw szych sta no wisk tzw. po stu la tyw nej kry ty -
ki ar chi tek tu ry wraz z eks pe ry men tal ną for mu łą wy -
sta wy ma wska zać no we dro gi dla ku ra tor skiej
kon cep cji przed sta wia nia ar chi tek tu ry w sze ro kiej
per spek ty wie kul tu ro wo-spo łecz nej.
Do dat ko wym ele men tem wy sta wy w ra mach dzia ła -
nia ga le rii pt. „Dy wan Miej ski” bę dzie in sta la cja świetl -
na Ja ku ba szczę sne go au re ola, sta no wią ca
sym bo licz ne prze dłu że nie ga le rii – in ter wen cja w za -
nie dba ne po dwór ko przy uli cy szew skiej.
udo�stęp�nie�nie�prze�strze�ni�od�23�września�br.
Ga�le�ria�di�zajn�–�Bwa�wro�cław�(do�31.10)
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Xl Mię Dzy na rO DO we syM PO zJuM
warsz�tat�twór�CzY�ko�wa�rY 2013
9-22 wrze Śnia 2013
otwar�te�warsz�ta�ty
ośro�dek�„Przed�wio�śnie”,�ul.�Gór�ni�cza 22,�ko�wa�ry

ZAKŁAD NARODOWY im. OSSOLIŃSKICH ZAPRASZA!
WWW.OSS.WROC.PL

NIE BÓJ SIĘ ZEMSTY
wystawę można oglądać do końca
września w Ogrodzie Barokowym
przy Zakładzie Narodowym im.
Ossolińskich. ul. Szewska 37
wejście od Zaułka Ossolińskich

Wystawa finansowana
ze środków Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa
Narodowego

NARODOWE CZYTANIE. ALEKSANDER FREDRO
7 września 2013

Wokół Fredry. Ciekawostki z ossolińskich zbiorów – prezentacja dr Grzegorza Polaka
godz. 1100, Sale pod Kopułą w gmachu Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, ul. Szewska 37

Czytanie fragmentów dzieł Fredry – godz. 1200 – 1400, Kamienica pod Złotym Słońcem, Rynek 6

kontakt:
Wydział Edukacji UM we Wrocławiu, Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Małgorzata Olewińska – Syta, 603158419; syta.m@interia.pl

Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu
Katarzyna Młyńczak-Sachs, 881582176; katarzyna.mlynczak@znio.pl

235_OSSOLINEUM 26.8.2013  15:13  Strona 1

Mo�Ni�ka�iza�Bel�la�Bill
wie czór au tor ski po łą czo ny
z pre zen ta cją no we go to mi ku
G. 18.00�–�sa�lo�nik�trzech�Muz�ul.
za�wal�na 7-9.�wstep�wolny!
JO�gA� ko rek ty w asza tan ga
win ja sa jo dze popro wa dzi
Pa weł Jar nic ki
G. 19.30-21.30�–�Pu�re�Yoga
Po�wstań�ców�Ślą�kich 58d

24 iXwTO rek
sPek�ta�kle
doN�Ju�aN�
an na Ję drycz ka -Ha me ra, re -
na ta Paw łow ska, Be ata ra -
dzik (w ramach DFn)
G. 12.00�–�aM,�pl.�J. Paw�ła ii nr2
Na�PóJ�Mi�ło�sNY
gaetano Donizetti
G. 19.00�–�ope�ra,�ul.�Świd�nic�ka 35
the�wo�MaN�de�CoM�Po�sed
(w j. hisz pań skim i an giel skim)
G. 19.00�–�sa�la�te�atru�la�bo�ra�to�-
rium,�rynek-ratusz�27
CharMolYPi�
spek takl ale xan dry ka za zou
ze stu dia Ma tej ka. spek takl

w ję zy kach grec kim i pol skim
G. 20.00�–�sa�la�te�atru�la�bo�ra�to�-
rium,�rynek-ratusz�27
wY�sta�wY
doN�Ju�aN�wsPół�Cze�sNY
wy sta wa prac pla stycz nych
(Dolnośląski Festwal nauki)
G. 13.00�–�aM,�pl.�J. Paw�ła ii nr2
sPo�tka�Nia
warsz�ta�tY�Gi�ta�ro�we
wal de mar gro mo lak, Mi chał
Ja ku bow ski, ar tur ko za.
(Dolnośląski Festwal nauki)
G. 10.00�–�aM,�pl.�Ja�na Paw�ła ii nr2
hYMN�dla�eu�ro�PY
wy kład, warsz tat – Ma te usz
ry czek, ka ta rzy na ka bat,
Mał go rza ta kar pic ka
(Dolnośląski Festwal nauki)
G. 13.00,�Mul�ti�cen�trum 2
ul.�Po�wstańców�Śląskich 210
aN�Na�Pa�Cio�rek�wie Czór
au TOr ski – pro mo cja to mi -
ku pt. za mknię te otwar te.
w czę ści mu zycz nej Bar tosz
P. rzy man. Pro wa dze nie: Ma
ria ewa sy ska. Wstęp�wol�ny!
G. 17.00�–�kMil,�pl.�ko�ściusz�ki 10

Ma�riusz�Mie�lęC�ki�Ma lar sTwO 
wy sta wa jest pod su -
mo wa niem dzia łal no ści
ar ty stycz nej twór cy
od po nad 20. lat miesz -
ka ją ce go u pod nó ża
kar ko no szy. au to r ob ra -
zów i kom po zy cji prze -
strzen nych, rzeź biar sko
-ma lar skich. Pra ce wy -
sta wiał w niem czech
i Ho lan dii. Od 1992r.
zwią za ny z Ta trem Ci -
ne ma w Mi cha ło wi cach.
wy�sta�wa�do 25�wrze�śnia br.�Bwa,�ul.�dłu�ga 1,�Je�le�nia�Gó�ra

GorąCe�eksPerYMeNtY PrOsTO z PieCa
wy sta wa pod su mo wu je ca ło rocz ną pra cę uczest ni -
ków (do ro słych i mło dzie ży) pra cow ni au tor skich Cen -
trum kul tu ry ago ra: bi żu te rii ar ty stycz nej; szklar skiej;
pra cow ni ce ra micz nej.
wystawa�czynna�do�18�września�br.,�w�godz.�9.00-17.00
Ck�agora,�ul.�serbska�5a
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CzuJ�się�Jak�u sie�Bie
w har mo no gra mie wy staw Mww po ja wi ła się nie spo -
dzie wa na szcze li na. na gła oka zja do za go spo da ro wa -
nia nad wyż ki cza su, prze strze ni i środ ków wzbu dza
jed nak am bi wa lent ne uczu cia. za wią za na na pręd ce
gru pa przyj mu je ten dar i po dej mu je pró bę zmie rze -
nia się z de mo kra tycz ną prze strze nią wo lier.
Ma my mnó stwo wol no ści, trud no te mu za prze czyć.
Do dys po zy cji ma my rów nież wnie sio ny przez sie bie
ka pi tał spo łecz ny, środ ki pu blicz ne, za ple cze in sty tu -
cjo nal ne i war tość sym bo licz ną. Cią gle ne go cju je my
– dys ku tu je my o na szych re la cjach, o klat kach w bun -
krze i o pla te au. Pa ra dok sal nie, szu ka jąc sło wa mi le -
żą ce go u pod staw dzia ła nia pro ble mu, po szu ku je my
dla sie bie kom for tu. kie dy bra ku je nam tro pu się ga -
my po in te lekt, a tłu miąc in tu icję wzbu dza my w so bie
nie moc. z dy stan su wy glą da my po dob no jak ob wą -
chu ją ce się na wza jem mło de wilcz ki na ste pie.
na sze dzia ła nie ma otwar ty cha rak ter i prze bieg. Bez
opie ku na i bez te ma tu do pod ję cia. To ra czej swo bod -
na za ba wa tym, co za sta ne i wnie sio ne. eks pe ry ment
ba da ją cy po ten cjał sy tu acji współ two rzo nej przez
chcą ce opie rać się na so bie na wza jem in sty tu cję, prze -
strzeń i lu dzi. eks po zy cja bę dzie wy ra zem te go do -
świad cze nia. Ma łe mu ze al ne re ali ty show.
uucczzeesstt  nnii  ccyy::  Jo an na Fur tas, krzysz tof Fur tas, Piotr Mat kow ski,
ro bert Mo ra wietz, Hu bert Po krandt, zoś ka re znik, Be ata ro -
jek, an na ry marz, Ja ga sło wiń ska, so nia so biech, Ma ria sto -
żek, Mi łosz wier cioch, szy mon woj ty ła
otwar�cie 7�wrze�śnia,�g. 19.00�(do 30.09)
wo�lie�ry,�Mww�pl.�strze�gom�ski 2a

Bo�gu�sław�ja�siń�ski
szTu ka Ja kO TeO re MaT
G. 18.00�en�tro�pia,�ul.�rzeź�ni�cza 4

25 iX ŚrO Da
koN�Cer�tY
Jo�aN�Na�Mar�CiN�kow�ska
recital pianistyczny. 1063-
1068 wie czo ry lisz tow skie
G 17.00�–�szko�ła�Mu�zycz�na,�ul.
Jed�no�ści�ro�bot�ni�czej 14,�Głogów
sPek�ta�kle
hal�ka�stanisław Moniuszko 
G. 19.00�–�ope�ra,�ul.�Świd�nic�ka 35
CharMolYPi�
spek takl ale xan dry ka za zou
ze stu dia Ma tej ka. spek takl
w ję zy kach grec kim i pol skim
G. 19.00�–�sa�la�te�atru�la�bo�ra�to�-
rium,�rynek-ratusz�27
cia�ło spek takl opar ty na tek -
ście e. en sler Cia ło do sko na łe.
G. 20.00�–�Cia�ul.�tę�czo�wa 79/81
wY�sta�wY
MeY�er�hold�–�koN�stru�-
owa�Nie�Czło�wie�ka
in sta la cja mul ti me dial na.
Otwar cie z udzia łem Paw ła
kor bu sa - au to ra in sta la cji 
Pn.�13–19.00,�wt.–pt.�11–19.00,
nd.�12–16.00.�wstęp�wolny!
Centrum�sztuki�wro,�ul.�widok�7
sPo�tka�Nia
od taM�Bu�ri�do
skrzYN�ki�PoCz�to�weJ
O hi sto rii skrzy nek pocz to -
wych opo wie ku stosz gra ży -
na kraw czyk. wstęp wol ny!
G. 14.00�–�Mu�zeum�Pocz�ty�i te�le�-
ko�mu�ni�ka�cji�ul.�kra�siń�skie�go 1
ko�lo�ro�wa�Bo�li�wia
z cy klu: zrO zu MieĆ zie Mię
O tym, peł nym ko lo rów kra ju
opo wie dzą – gra ży na i ste fan
sro czyń scy. wstęp wol ny!
G. 18.00�–�klub 4�rBl�(daw�ny
klub�sow),�ul.�Pret�fi�cza 24
eko�Jar�Mark
do�6.10�–�skwer�k.�ka�te�dry�św.
M.�Mag�da�le�ny,�ul.�szew�ska

26 iX Czwar Tek
koN�Cer�tY
Jo�aN�Na�Mar�CiN�kow�ska
recital pianistyczny
G. 19.00�–�Fil�har�mo�nia�wro�cław�-
ska�ul.�J.�Pił�sud�skie�go 19

druM�Fest�2013
Fu Bu ki Da ikO. Per ku syj ne
show z wy ko rzy sta niem tra -
dy cyj nych ja poń skich in stru -
men tów i stro jów
G. 19.00�–�Fil�har�mo�nia�–�opo�le
sPek�ta�kle
CY�Ga�Ne�ria�g Puccini
G. 19.00�–�ope�ra,�ul.�Świd�nic�ka 35
Mię�dzY�Na�ro�do�wY�Fe�sti�-
wal�te�atrów�dla�dzie�Ci
26-29.09.2013 róż ne go dzi ny
(impart.art.pl). Bi le ty: 5 zł
im�part,�ul.�Ma�zo�wiec�ka 17�
sPo�tka�Nia
iN�au�Gu�ra�CJa�se�zo�Nu
w Biu�rze�li�te�raC�kiM
wie czór au tor ski,  pro wa dzi
ra do sław wi śniew ski
G. 18.00�–�Biu�ro�li�te�rac�kie,�Przej�-
ście�Garn�car�skie 2.�wstęp�wol�ny!

27 iX PiĄ Tek
koN�Cer�tY
Jo�aN�Na�Mar�CiN�kow�ska
recital pianistyczny. 1063-
1068 wie czo ry lisz tow skie
G. 18.30�– sa�lo�nik�Czte�rech�Muz,
ul.�J.�Pił�sud�skie�go 13,�oborniki�Śl.
druM�Fest�2013
kTu – kim mo Po hjo nen, Trey
gunn, Pat Ma ste lot to. kon -
cert pro gre syw ne go roc ka
G. 19.00�–�klub�zaklęte�rewiry
ul.�krakowska�100
koNCert�skrzYPCowY
Ja rO sŁaw naD rzyC ki
skrzyp ce; Pa weł Przy toc ki
dy ry gent; Or kie stra sym fo -
nicz na F. sudeckiej
J. si be lius: Val se tri ste; D. szo sta -
ko wicz: kon cert skrzyp co wy
a – moll oraz Vi sym fo nia h – moll
G. 19.00��–�Fil�har�mo�nia�su�dec�ka
ul.�słowackiego�4,�wał�brzych
sPek�ta�kle
raJ�utra�Co�NY
krzysztof Penderecki
G. 19.00�–�ope�ra,�ul.�Świd�nic�ka 35
Bal�u haw�kiN�Ga
G. 19.00 te�atr�ar�ka,�ul.�Men�ni�cza 3
Pio�seN�ka
też�Jest�ko�Bie�tą�Mu si cal
G. 20.00�–�Cia�ul.�tę�czo�wa 79/81

w wi�tra�żaCh�Cza�su
sPO Tka nie PO eTyC kO -Mu zyCz ne zwią za ne
z pro mo cją an to lo gii wy da nej w lip cu 2013 r. przez
wro cław ski Oddz. ko ła li te ra tów Pol skich im. z. Her -
ber ta pt. w wi tra żach cza su oraz pro mo cją po etyc kiej
książ ki an ny Pa cio rek pt. za mknię te otwar te, wy da -
nej w sierp niu 2013 r. i pro mo cją ksią żek ks. Paw ła
woj cie cha Ma cią ga. udział we zmą au to rzy w/w ksią -
żek. Prowadzenie ks. Pa weł w. Ma ciąg – kanc lerz za -
rzą du głów ne go klP im. z. Her ber ta w lu bli nie.
w czę ści mu zycz nej wy stą pi mistrz or ga nów – Bar -
tosz Pa tryk rzy man oraz ilo na ka liń ska – flet.
G. 19.00�–�ko�ściół�NMP�na Pia�sku.�wstęp�wolny!

wie Czór au TOr ski z Cy klu:
Port�li�te�raC�ki�wro�Cław 2014:�PrO lOg
in au gu ra cja se zo nu w Biu rze li te rac kim. Oka zją
do spo tka nia są pre mie ry naj now szych ksią żek po -
etyc kich: Mar ty ny Bu li żań skiej „Mo ja jest ta zie mia”
i Jac ka Deh ne la „Ję zy ki ob ce”. spo tka nie po pro wa dzi
ra do sław wi śniew ski. wstęp wol ny!
26�wrze�śnia,�godz. 18.00�–�Biu�ro�li�te�rac�kie
ry�nek,�Przej�ście�Garn�car�skie 2
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Bo�Gu�sław�Ja�siń�ski
szTu ka Ja kO TeO re MaT po kaz/dys ku sja
„Tre ścią mo je go wy stą pie nia bę dzie po ka za nie te zy
dość oczy wi stej: sztu ka uza sad nia sa mą sie bie. nie -
oczy wi ste jed nak bę dą kon se kwen cje ja kie wy ni ka ją
z tak przed sta wio ne go twier dze nia. Pa ra dok sal nie
mó wić bę dę bar dziej o sa mym ist nie niu ja ko ta kim,
o sen sie i ja ko ści by cia, niż o je go „ar ty stycz nych” ma -
ni fe sta cjach. To jest ob szar za – bo naj bar dziej in te re -
su ją ce są mo men ty, kie dy sztu kę się opusz cza.”
BBoo  gguu  ssłłaaww  JJaa  ssiińń  sskkii, fi lo zof i ar ty sta, au tor ksią żek z za -
kre su fi lo zo fii i es te ty ki. Je go kon cep cji etho so fii, wy -
ło żo nej w an giel skiej książ ce „The ses on etho so phy”
po świę co ny był ro und ta ble pod czas Świa to we go kon -
gre su Fi lo zo ficz ne go w Bri gh ton. wy kła dow ca na wie -
lu uczel niach w kra ju i za gra ni cą, pra cow nik Pol skiej
aka de mii na uk. Pi sze tak że dra ma ty i po ezje.
24�wrze�śnia,�godz. 18.00�–�en�tro�pia,�ul.�rzeź�ni�cza 4

wY�sta�wY
aN�Na�Pa�Nek�KLA�STER
G. 18.00�en�tro�pia,�ul.�rzeź�ni�cza 4
sPo�tka�Nia
28 iX sO BO Ta
koN�Cer�tY
MatiNée

Poranek muzyczny
G. 12.00�–�te�atr�zdro�jo�wy
im. M.�Ćwi�kliń�skiej, Po�la�ni�ca�zdrój
Jo�aN�Na�Mar�CiN�kow�ska
recital pianistyczny. 1063-
1068 wie czo ry lisz tow skie
G. 18.00�– za�mek�Pia�stów�Ślą�-
skich,�plac�zam�ko�wy 1,�Brzeg
Mu�zY�ka�Jest�do�Bra
Na wszYst�ko
VVii kkoonn  cceerrtt  CChhaa  rryy  ttaa  ttyyww  nnyy

Tym razem z Mag DĄ uMer
– pio sen kar ką  , ak tor ką, sce na -
rzyst ką i re ży ser ką. Per fek cyj -
ne po łą cze  nie wier sza, mu zy ki
i ak tor stwa w jej wy ko na niu
spra wi ło, że upo wszech ni ła się
mo da na pio sen kę po etyc ką.
Do chód z kon cer tu prze zna -
czo ny zo sta nie na dzia ła nia
sta tu to we aka de mii wal ki
z ra kiem, któ ra każ de go ro ku
po więk sza ją za kres dzia łań
oraz licz bę osób otrzy mu ją -
cych po moc i wspar cie.
G. 18.00�–�Fil�har�mo�nia
ul.�Mar�szał�ka�J.�Pił�sud�skie�go 19
druM�Fest�2013
kTu – kim mo Po hjo nen, Trey
gunn, Pat Ma ste lot to.
koncert progresywnego rocka
G. 19.00�–�Fil�har�mo�nia�–�opo�le

sPek�ta�kle
dzie�Ci�z Bul�ler�BYN
G. 17.00�–�te�atr�Pol�ski�–�sce�-
na ka�me�ral�na,�ul.�Świd�nic�ka 28
Pa�Mięt�Ni�ki�wał�BrzY�szaN
G. 18.00�i 20.00�–�te�atr�dra�ma�-
tycz�ny, pl.�te�atral�ny 1,�wał�brzych
Bo�rYs�Go�du�Now
Modest Musorgski
G. 19.00�–�ope�ra,�ul.�Świd�nic�ka 35
edu�ka�CJa�ri�tY
Teatr ko me dia
G. 20.00�–�d.scena,�pl.�te�atral�ny 4
wY�CieCz�ki
Piesza�21�kM
Oso la/wo łów, pro wa dzi al -
fred Fry śny – klub Per pe des
Godz. 7.10�–�dw.�Gł.�PkP�k.�kas
Piesza�so bót ka, Pod wie ży -
cą, prow: a. zy gner ski i zofia
wą growska – klub Po lan ka
Godz. 8.50�–�Po�cze�kal�na dw.�Pks
dol�No�Ślą�ska
li�Ga�ta�leN�tów
Prze�słu�cha�nia
G. 11.00�–�sok,�ul.�Brze�go�wa 10a
–�strze�lin

29 iX nie Dzie la
koN�Cer�tY
druM�Fest�2013
Pat Ma ste lot to – warsz ta ty
per ku syj ne – ze sta wo we
G. 16.00�–�Fil�har�mo�nia�–�opo�le
Mo�zar�t
ernsT kO Va CiC, skrzy pek so -
li sta i dy ry gent oraz Or kie stra
ka me ral na le opol di num za -
gra ją trzy kon cer ty skrzyp co -
we Mo zar ta: g, D i a -dur
G. 18.00�–�Fil�har�mo�nia
ul.�Pił�sud�skie�go 19
druM�Fest�2013
ne al Mor se Band & Mi ke Por -
t noy. rock pro gre syw ny
G. 19.00�–�Fil�har�mo�nia�–�opo�le
sPek�ta�kle
Cza�ro�dzieJ�ski�Flet
G. 17.00�–�ope�ra,�ul.�Świd�nic�ka 35
dzie�Ci�z Bul�ler�BYN
G. 17.00�–�te�atr�Pol�ski�–�sce�na
ka�me�ral�na,�ul.�Świd�nic�ka 28

PreMierY�Biura�literaCkieGo
w po dzię ko wa niu za sie dli sko – w.H. au de n w tłu ma -
cze niu Da riu sza so śnic kie go. Pre�mie�ra�–�5�wrze�śnia�br.
Mój zie lo ny osioł. Opo wia da nia, wier sze, słu cho wi ska
książ ka il se aichin ger. Pre�mie�ra 12�wrze�śnia�br.
Ję zy ki ob ce – Ja cek Deh nel. sze reg utwo rów pre zen -
tu ją cych naj róż niej sze sty le – od mi nia tur po nie uży -
wa ne przez po etów plank ty. Premiera 26�września�br.
książ�ki�do ku�pie�nia�w�po�ezjem.pl�oraz�w�Biurze�literackim,
ry�nek,�Przej�ście�Garn�car�skie 2
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kon� cen� tra� tor�kul� tu� ry�

10.�Fe�sti�wal�Po�dróż�Ni�ków
TTrrzzyy  ŻŻyy  wwiiOO  ŁŁyy
Pre zen ta cja re por ta ży i naj lep szych fil mów do ku men -
tal nych o po dró żach, cy wi li za cji i przy go dach glob tro -
ter skich. go ściem spe cjal nym bol kow skiej edy cji
bę dzie hi ma la ista ry szard Paw łow ski, któ ry za pre -
zen tu je po kaz o swo jej 40-let niej przy go dzie w gó rach
wy so kich. Oprócz te go 14 in nych po ka zów re por ter -
skich z cie ka wych za kąt ków świa ta. 
w sek cji fil mów do ku men tal nych za pre zen to wa nych zo -
sta nie 10 po zy cji, w tym zwy cięz ca sun dan ce Film Fe sti -
val „w po go ni za ark tycz nym lo dem”. nie za brak nie też
pol skich kli ma tów – świet ny do ku ment o tra dy cji prze wi -
ja nia ciał przod ków na Ma da ga ska rze – „Fa ma di ha -
na – spo tka nie ży cia i śmier ci” w re ży se rii To ma sza
ru do mi no z pew no ścią za dzi wi wi dzów Fe sti wa lu.
waż nym punk tem bę dą warsz ta ty, w ra mach któ rych
moż na się do wie dzieć jak przy go to wać wy pra wę wy -
so ko gór ską, zor ga ni zo wać eks pe dy cję ro we ro wą,  i .in.
Tra dy cyj nie wi dzo wie wy bio rą naj lep szy po kaz i film,
ho no ru jąc go na gro dą Czwar ty Ży wioł. Ju ry fe sti wa lo -
we wy bie rze naj lep szy po kaz pro gra mu Ży wio ły OFF.
30�sierp�nia�-1�wrze�śnia�–�za�mek�Bol�ków�

edu�ka�CJa�ri�tY
zna ko mi ta, ba wią ca i wzru -
sza ją ca sztu ka dla tych, któ -
rzy za da ją so bie py ta nie, czy
w ży ciu war to za czy nać
wszyst ko od po cząt ku.
au tor wil ly rus sell opo wia da
o spo tka niu Fran ka, uni wer -
sy tec kie go pro fe so ra z ri tą,
am bit ną fry zjer ką żąd ną wie -
dzy i od mia ny swo je go ży cia.
G. 18.00�–�te�atr�ko�me�dia
du�ża�sce�na,�pl.�te�atral�ny 4
PA�MIęT�NI�KI�WAŁ�BRZY�SZAN
G. 18.00�i 20.00�–�te�atr�dra�ma�-
tycz�ny pl.�te�atral�ny 1,�wał�brzych
zNi�ka�Ją�Ce�szko�łY
G. 21.00�–�te�atr�dra�ma�tycz�ny
pl.�te�atral�ny 1,�wał�brzych
wY�sta�wY
do�Mi�Nik�Ja�siń�ski�
sTill He re – wer ni saż 
ukŁaD s.i. – kon cert
wstęp wol ny!
G. 18.00�–�klub�For�ma�ty
ul.�sam�bor�ska 3-5
sPo�tka�Nia
Nie�dziel�NY�wY�kład
książ ki na sze go dzie ciń stwa,
czy li o li te ra tu rze w fi la te li sty ce
i nie tyl ko… spo tka nie pro w. Ju -
sty na Je le niew ska -Ja nusz.
G. 12.00�–�Mu�zeum�Pit
ul.�kra�siń�skie�go 1.�wstęp�wol�ny!
wwi�tra�żaCh�Cza�su
spotkanie autorskie
G. 19.00�ko�ściół�NMP�na Pia�sku
wYCieCzki
Piesza�17�kM
go rza nów/wap niar ka/ro ma -
no wo/krzy żo wa/By strzy ca
kłodz ka. Pro wa dzi a. Ogro -

dow czyk – klub Per pe des
Godz. 7.45�–�dw.�Gł.�PkP�k.�kas

30 iX PO nie Dzia Łek
koN�Cer�tY
Jo�aN�Na�Mar�CiN�kow�ska
re ci tal pia ni stycz ny. 1063-
1068 wie czo ry lisz tow skie.
G. 12.30 – 147 kon cert umu zy -
kal nia ją cy dla mło dzie ży: Jak
słu chać mu zy ki?
G. 18.00�–�sta�ro�stwo�Po�wia�to�we,
ul.�le�śna 1.�trzeb�ni�ca
wY�sta�wY
reM�BraNdt�–�Gra�Fi�ki
wystawa�czynna�do�30�września
Ck�zamek�pl.�Świętojański�1
Ce�ra�Mi�ka
Bo�le�sła�wieC�ka

wy�sta�wa�czyn�na�do 30�wrze�śnia
Mu�zeum�spor�tu�i tu�ry�sty�ki
ul.�ko�per�ni�ka 2,�kar�pacz
i�PoszłY,�BY�żYwiĆ�i
BroNiĆ…
nowa wystawa sta no wi ele -
ment cy klu po ka zu ją ce go ro lę
ko biet, dzia ła czek lu do wych
w Pol skim ru chu Pod ziem nym
w cza sie ii woj ny świa to wej.
wystawa�czynna�do�30�września
Muzeum�Gross-rosen,�rogoźnica,
ul.�ofiar�Gross-rosen�26
sPo�tka�Nia
se�sJa�od�de�Cho�wa
pro wa dzi agn. go łę biew ska
G. 18.30�–�Na�lan�da,�ko�ściusz�ki 12




