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na fo to gra fii Pan Jan da ni luk z żo ną eri ką i sy nem Wal de ma -
rem – dzi siej szym wła ści cie lem za kła du

Jan da ni luk z sy no wą mariolą pod czas pra cy w warsz ta cie,
rok 1976

fir ma kil ka krot nie zmie nia ła sie dzi bę, fo to gra fia z ro ku 1959 przed -
sta wia Pa nią eri kę da ni luk w drzwiach zakładu przy ul. Koł łą ta ja 14

fotografie z rodzinnego albumu ...
70 lat
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Je ste śmy Już z Wa mi 70 lat!
Ju bi le usz 70-le cia za Kła du oPycz ne go da ni luK

W 2015 ju bi le usz siedemdziesięciole cia dzia łal no ści w bran ży optycz nej ob cho dzi za kład optycz ny da ni luk.
W ro ku 1945 za ło żył go Jan da ni luk – optyk i ze gar mistrz – któ ry za mi ło wa nie do optycz ne go fa chu za szcze pił
rów nież u swo ich dzie ci i wnu ków. sy no wie pa na Ja na po dzie li li się dzie dzi na mi, w ja kich spe cja li zo wał się za kład.
Pan Krzysz tof wraz z żo ną i cór ką kon ty nu ują i roz wi ja ją pro duk cję opraw oku la ro wych w fir mie dekoptica, na to -
miast pan Wal de mar z żo ną i dzieć mi pro wa dzą za kład optycz ny.
Po cząt ko wo fir ma mie ści ła się przy ul. trau gut ta, kil ku krot nie by ła prze no szo na, a od ro ku 1968 do dziś pro wa dzi
dzia łal ność przy ul. Kuź ni czej 25 (róg ul. no żow ni czej). 
W tym miej scu każ dy znaj dzie coś dla sie bie, za rów no oso by po trze bu ją ce oku la rów z so czew ka mi ko rek cyj ny mi,
jak i oso by po szu ku ją ce zmia ny wi ze run ku, po nie waż do brze do bra ne opraw ki i so czew ki mo gą być jak bi żu te ria,
pod kre ślać styl, do da wać uro dy i ele gan cji!
za kład pań stwa da ni lu ków dys po nu je sze ro kim asor ty men tem opraw oku la ro wych, za rów no w sty lach kla sycz -
nych, jak i no wo cze snych, opraw dla do ro słych, dzie ci i mło dzie ży, opraw do użyt ku co dzien ne go, ale tak że do upra -
wia na spor tów. na miej scu moż na sko rzy stać z ba da nia wzro ku i do brać od po wied nie dla sie bie so czew ki
mi ne ral ne i or ga nicz ne (po tocz nie zwa ne pla sti ko wy mi); so czew ki jed no -, dwu - lub wie lo ogni sko we (pro gre syw -
ne); so czew ki z po wło ka mi an ty re flek syj ny mi, z fil tra mi uV, z po wło ką lu strza ną; so czew ki bez barw ne lub fo to chro -
mo we, a tak że bar wio ne na sta łe na je den z wie lu do stęp nych ko lo rów. fir ma ofe ru je po nad to sze ro ką ga mę
ak ce so riów oku la ro wych: etui, łań cusz ki, ście recz ki, pły ny do czysz cze nia so cze wek itp.
W za kła dzie pań stwa da ni lu ków świad czo ne są usłu gi zwią za ne z na pra wą i pie lę gna cją oku la rów, m.in. lu to wa -
nie opraw me ta lo wych, kle je nie opraw z two rzy wa, my cie opraw, wy mia na za usz ni ków, koń có wek za usz ni ków,
na no śni ków oraz ele men tów mo cu ją cych.
dy plo mo wa ni opty cy, mi ła i fa cho wa ob słu ga, z in dy wi du al nym po dej ściem do klien ta
i oso bi stym za an ga żo wa niem w za kła dzie optycz nym da ni luk za pew nią Pań stwu
kom for to we wi dze nie na dłu gie la ta!
syn Jana daniluka, Waldemar kontynuuje dobre tradycje rodzinne i w miarę możliwości wspiera
innych w potrzebie.  niedawno otrzymał srebrną odznakę towarzystwa Przyjaciół dzieci.

KUPON RABATOWY

ul. Kuźnicza 25, 50-138 Wrocław, tel. 71 34-324-86

OPTYK
Daniluk

-

duży wybór opraw
soczewek okularowych
Naprawa okularów

Jan da ni luk, za ło ży ciel fir my, szli fu je szkło
oku la ro we, tak kie dyś pra co wa li opty cy Witryna zakładu optycznego daniluk przy ul. Kuźniczej 25
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z okazji Jubileuszu 70-le cia
firma daniluK 

oferuje swoim klientom
niezwykły prezent.

Każdy kto przyjdzie na Kuźniczą 25
z kuponem rabatowym
za pła ci je dy nie 70% ce ny

opraw i so cze wek oku la ro wych.
za Pra sza my!
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1 i 2015  czWarteK

sPeK ta Kle  »  »  »
ze msta nie tO pe rza
Jo hann strauss
G.18:00 | Ope ra Wro cław ska
Wy ciecz Ki  »  »  »
mO Kra – le śni Ca
Pie sza z ogni skiem, prowadzą
a. Woź nic ka, t. abra mo wicz 
G.11.00 | le śni ca – pę tla tram -
wa jo wa linii 10, 20
DO la su OsO BO WiC Kie GO
pro wa dzą an to ni zy gner ski 
i zo fia Wą grow ska
G. 12:00 | Oso bo wi ce pętla
tramwajowa linii 14 i 24
2 i 2015  PiĄteK

sPeK ta Kle  »  »  »
COurtney lOVe
G. 18:00 | sce na na świe bodz kim
smyCz
G. 19:00 | sce na Ka me ral na

3 i 2015  sobota

Kon cer ty  »  »  »
Gala nOWOrOCzna 2015
G. 18:00 | Hala stulecia
sPeK ta Kle  »  »  »
COurtney lOVe
G. 18:00 | sce na na świe bodz kim
przyszeDŁ mĘżCzyzna
DO KOBiety
G. 18:00 | te atr Dra ma tycz ny
w Wał brzy chu, sce na Ka me ral na
ze msta nie tO pe rza
G.19:00 | Ope ra Wro cław ska
smyCz
G. 19:00 | tp sce na Ka me ral na
ar ma GeD DOn
G. 19:15 |Wro cław ski te atr
Współ cze sny,  Du ża sce na
zŁe KinO ma ka brycz ny
stand -up eWeliny ŻaK
G. 19:30 | te atr Dra ma tycz ny
w Wał brzy chu, Du ża sce na
WesOŁe miasteCzKO
Kabaret literacko-muzyczny

KALENDARIUM styczEń 2015

Gala nOWOrOCzna
Koncert muzyKi WiedeŃsKieJ
zdro jo wy te atr ani macji z Je le niej gó ry na prze strze -
ni ostat nich lat bar dzo uro czy ście in au gu ru je no wy
rok, a ga le przez nich or ga ni zo wa ne ma ją za wsze wy -
jąt ko wy cha rak ter. zna kiem roz po znaw czym kon cer -
tów no wo rocz nych jest ta necz na mu zy ka dy na stii
straus sów – peł na ryt micz nej pre cy zji i me lo dycz nej
bły sko tli wo ści. Wy stą pi Świd nic ki Kwar tet smycz ko wy
im. H. Wie niaw skiw skie go, śpie wa ali cja sza ble ska. 
1 stycz nia 2015, godz. 19:00 | park zdro jo wy 1,
Cie pli ce – Je le nia Gó ra. Bi let 40 zł

ze msta nie tO pe rza JoHann strauss
oPe ret Ka W 3 aK tacH
li bret to: carl Haf f ner i ri chard genée wg Hen ri me il -
ha ca i lu do vi ca Ha le vy'ego.
Pra pre mie ra: Wie deń, 5 iV 1874. Pre mie ra obec nej in -
sce ni za cji w ope rze Wro cław skiej 30 Xii 2006. 
Kie row nic two mu zycz ne ewa mich nik.
ze msta nie to pe rza to przede wszyst kim ar cy dzie ło,
zu peł nie le gal nie na le żą ce do skarb ni cy re per tu aru
ope ro we go, choć w swo im cza sie by ło to rów nież
szczy to we osią gnię cie te atru ope ret ko we go. 
obec nie ope ret ka ja ko gen re nie co się już prze ży ła
i ewo lu uje ra czej w kie run ku mu si ca lu, a jed nak ze -
msta nie to pe rza po zo sta je dzie łem ge nial nym, urze -
ka ją cym w swej świe żo ści i bo gac twie mu zycz nym,
spraw dza ją cym się ja ko utwór ope ro wy i te atral ny za -
ra zem. zresz tą dzie ło zy ska ło so bie ta ką wła śnie opi -
nię na wet wów czas, kie dy te atr ope ret ko wy cie szył się
jesz cze nie zrów na ną po pu lar no ścią. 
Wiel ki kom po zy tor i dy ry gent gu staw mah ler sam wy -
brał ze mstę nie to pe rza i dy ry go wał nią już w la tach
osiem dzie sią tych XiX w., a kie dy ob jął dy rek cję ope ry
Wie deń skiej, włą czył ją do re per tu aru ope ro we go.
spek takl wy ko ny wa ny jest w ję zy ku nie miec kim i pol skim
z pol ski mi na pi sa mi. czas trwa nia: 3 godz., 30 min.
1 stycznia godz. 18:00, 3 stycznia godz. 19:00, 4 i 6 stycznia
godz. 17:00 | Opera Wrocławska, ul. świdnicka 35

fot. m. grotowski

Gru pa Ope rO Wa sO nO triO
noWoroczna gala oPeroWo-oPeretKoWa
czar da sze, wal ce, to a sty, mi ło sne arie i du ety, sce ny ope ret ko -
we, a tak że stan dar dy jaz zo we czy li naj słyn niej sze sce ny
z oper: tra via ta, lak me, car men, opo wie ści Hof f man na, Po rgy
and bess i in. czar daw ne go Wied nia ukry ty w naj pięk niej szych
du etach i sce nach z ope re tek Księż nicz ka czar da sza, ze msta
nie to pe rza. szam pań ski na strój wie czo ru uzu peł nią pie śni ne -
apo li tań skie oraz stan dar dy z re per tu aru śpie wa ków wło skich.
Wy stą pi mię dzy na ro do wa gru pa ope ro wa so no trio: agniesz ka
droż dżew ska (so pran, Wro cław), bar ba ra spit zer (so pran, Wie -
deń), an na Wil czyń ska (so pran, Wro cław), iza be la strze lec ka
(mez zo so pran, Wro cław), to masz tracz (te nor, bia ły stok), ivo
mi chl (ba ry ton, Pra ga) oraz Wi told Ja nusz (for te pian, Wro cław).
Pro wa dze nie: mar ty na Wi tow ska (te atr ad spec ta to res, W-w).
gru pa ope ro wa so no trio ist nie je od mar ca 2012 ro ku i ma już
w swo im do rob ku oko ło 60 kon cer tów w kra ju i za gra ni cą.
1 stycz nia 2015, godz. 19:30 | te atr zdro jo wy w polanicy zdrój,
ul. par ko wa 2. Bi le ty: 35/30 zł
2 stycznia 2015, godz. 19:00 | te atr sta ry w Bo le sław cu,
ul. te atral na 1. Bi le ty: 40/35 zł
5 stycznia 2015, godz. 19:00 | Jeleniogórskie Centrum Kultury, 
ul. Bankowa 28/30, Jelenia Góra. Bilety: 40/35/30 zł



styczEń 2015

ww w. o p er a . wr oC l a w.p l

in for ma CJa i re zer wa CJa bi le tów: 
Dział pro mo cji i ob słu gi wi dzów

tel.: 71 370 88 80; tel./fax: 71 370 88 81
go Dzi ny pra Cy ka sy: 

ka sa ope ry, ul. świd nic ka 35,
tel. 71 370 88 18 pn–so 12-19.00; nd 11-17.00;
go dz. przed spek ta klem. prze rwa 15.15-15.30

Ewa Mich nik
za pra sza!

sza now ni Pań stwo, 
2015 rok roz po czy na my spek ta kla mi
zna ko mi tej ope ret ki Jo han na straus sa
„ze msta nie to pe rza”. od cza su pre mie ry przed sta wie nie to
cie szy się nie zmien nym po wo dze niem wśród na szych wi -
dzów. Pięk na mu zy ka, barw ne ko stiu my, im po nu ją ca sce no -
gra fia, po ry wa ją ce sce ny ta necz ne, wspa nia li so li ści – to
gwa ran cja do brej za ba wy dla pu blicz no ści w okre sie syl we -
stro wo -no wo rocz nym. spek takl wy re ży se ro wa ła He le -
na Kaut -How son, de ko ra cje za pro jek to wał Pa weł do brzyc ki,
ko stiu my – mał go rza ta sło niow ska.
Ko lej ne stycz nio we wie czo ry wy peł nią bar dzo lu bia ne przez
pu blicz ność na ca łym świe cie spek ta kle słyn ne go mu si ca lu
„skrzy pek na da chu”. ta wzru sza ją ca opo wieść o lo sach ży -
dow skiej ro dzi ny ze wsi ana tew ka prze nie sie nas do świa -
ta, któ ry już mi nął, ale któ ry wciąż sta no wi dla nas źró dło
in spi ra cji i ak tu al nych re flek sji. Przed sta wie nie przy go to wa -
ne zo sta ło re ży ser sko przez mar ka We is sa, ada pta cji sce -
nicz nej do ko nał adam front czak, sce no gra fię za pro jek to wał
ry szard Ka ja, cho re ogra fię opra co wał emil We so łow ski. 
Kar na wa ło wy na strój pod trzy ma też in na na sza pro po zy -
cja – ope ra ko micz na ri char da straus sa „Ka wa ler srebr nej
ró ży”. to zna ko mi te dzie ło mia ło swo ją pre mie rę na na szej
sce nie w grud niu 2014 ro ku z oka zji 150-rocz ni cy uro dzin te -
go wiel kie go nie miec kie go kom po zy to ra i dy ry gen ta, któ ry
przed la ty kie ro wał or kie strą wro cław skiej ope ry i tu pre -
zen to wał swo je utwo ry. spek takl przy go to wa ny zo stał przez
świa to wej re no my twór ców: geo r ga ro ote rin ga (re ży se ria)
i lu ka sa nol la (sce no gra fia). Ko stiu my za pro jek to wa ła mał -
go rza ta sło niow ska, ruch sce nicz ny – an na szo pa. Pre mie -
ro we przed sta wie nia ze bra ły zna ko mi te re cen zje kry ty ki
mu zycz nej i zo sta ły owa cyj nie przy ję te przez pu blicz ność.
W stycz nio wym re per tu arze zna la zły się też in ne atrak cyj ne
ty tu ły: „opo wie ści Hof f man na” J. of fen ba cha, „cy ru lik se wil -
ski” g. ros si nie go, „cy ga ne ria” g. Puc ci nie go, „łu cja z lam -
mer mo oru” g. do ni zet tie go, a tak że spek takle ba le to we
„coppélia” l. de li bes oraz „cór ka źle strze żo na” f. Hérol da.
Je stem prze ko na na, że na sze stycz nio we przed sta wie nia
bę dą sta no wi ły do sko na łą pro po zy cję do spę dze nia atrak -
cyj ne go wie czo ru kar na wa ło we go.
za pra szam do ope ry Wro cław skiej!

ewa mich nik
dy rek tor na czel ny i ar ty stycz ny

ope ry Wro cław skiej

1 cz 1800 zemsta nietoperza JoHann strauss

3 so 1900 zemsta nietoperza JoHann strauss

4 nd 1700 zemsta nietoperza JoHann strauss

6 wt 1700 zemsta nietoperza JoHann strauss

9 pt 1900 skrzypek na DaCHu J. stein, J. boCk, s. HarniCk

10 so 1900 skrzypek na DaCHu J. stein, J. boCk, s. HarniCk

11 nd 1700 skrzypek na DaCHu J. stein, J. boCk, s. HarniCk

14 śr 1900 skrzypek na DaCHu J. stein, J. boCk, s. HarniCk

15 cz 1900 skrzypek na DaCHu J. stein, J. boCk, s. HarniCk

16 pt 1900 skrzypek na DaCHu J. stein, J. boCk, s. HarniCk

17 so 1900 skrzypek na DaCHu J. stein, J. boCk, s. HarniCk

18 nd 1700 skrzypek na DaCHu J. stein, J. boCk, s. HarniCk

21 śr 1900 skrzypek na DaCHu J. stein, J. boCk, s. HarniCk

22 cz 1900 skrzypek na DaCHu J. stein, J. boCk, s. HarniCk

23 pt 1900 Cyrulik sewilski gioaCCHino rossini

24 so 1900 kawaler srebrneJ róży riCHarD strauss

25 nd 1700 ŁuCJa z lammermooru gaetano Donizetti

27 wt 1100 Córka źle strzeżona ferDinanD HérolD

28 śr 1900 Cyganeria giaComo puCCini

29 cz 1900 opowieśCi Hoffmanna JaCques offenbaCH

30 pt 1900 Coppelia léo Delibes

dyrekcja zastrzega sobie możliwość zmian w repertuarze.
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G. 19:00 | Kawiarnia na scenie
Gadzickiego w legnicy
sPo tKa nia  »  »  »
piĘKne i użyteCzne
zwiew ne pięk no czy pod stęp -
na broń? Hi sto ria wa chla rza
G. 12:00 | mu zeum na ro do we 
4 i 2015  niedziela

sPeK ta Kle  »  »  »
ze msta nie tO pe rza
G.17:00 | Ope ra Wro cław ska
COurtney lOVe
G. 18:00 | sce na na świe bodz kim
przyszeDŁ mĘżCzyzna
DO KOBiety
G. 18:00 | te atr Dra ma tycz ny
w Wał brzy chu, sce na Ka me ral na
ar ma GeD DOn
G. 18:15 |Wro cław ski te atr
Współ cze sny,  Du ża sce na
smyCz
G. 19:00 | sce na Ka me ral na
nOWy rOK W śWiatŁaCH
BrOaDWayu
gala musicalu i tańca
G. 19:00 | CK muza, ul. armi
Krajowej 1, lubin
WesOŁe miasteCzKO
Kabaret literacko-muzyczny
G. 19:00 | Kawiarnia na scenia
Gadzickiego w legnicy
zŁe KinO ma ka brycz ny
stand -up eWeliny ŻaK
G. 19:30 | te atr Dra ma tycz ny
w Wał brzy chu, Du ża sce na

sPo tKa nia  »  »  »
Kurs HistOrii sztuKi
gotyK
G. 12: 00 | mu zeum na ro dowe
we Wro cła wiu. Bi let 5 zł
Wy ciecz Ki  »  »  »
spa Cer WzDŁuż ślĘ zy
Pro wa dzi an na Woź nic ka
G. 10:00 | Kle ci na – pę tla tram -
wa jo wa li nii nr 17
dla dzie ci »  »  »
pO ra neK Fil mO WO -
-Warsz ta tO Wy We WrO
G. 12:30| Cs WrO. Wstęp wol ny!
Ca li neCz Ka
G. 12:30 | te atr lal ki i ak to ra, 
Wał brzych. Bi le ty: 18/15zł
5 i 2015  PoniedziałeK

Wy sta Wy  »  »  »
mi nia tu rO Wy śWiat
dom ki dla la lek z ko lek cji
ane ty Po piel -mach nic kiej
G. 17:00 | mu zeum mie dzi w le -
gni cy, aka de mia ry cer ska
elżBieta WODaŁa
florotyPie - X -le cie
G. 18:00 | sa lo nik trzech muz
6 i 2015  WtoreK

Kon cer ty  »  »  »
Ga la Ope rO WO -Ope ret -
KO Wa - sO nO triO
G.19:00 | ząb ko wic ki Ośro dek
Kul tu ry, ry nek 24. Bi le t 20 zł

Gala musiCalu i taŃCa
noWy roK W ŚWiatłacH broadWayu
to ko lej ny wspa nia ły kon cert wg po my słu du etu mał -
żeń skie go do ro ty i an drze ja Jan kie wi czów (so pran, te -
nor), do brze zna ne go lu biń skiej pu blicz no ści. tym
ra zem za pre zen tu ją się Pań stwu w no wej od sło nie,
wy ko nu jąc hi ty z naj bar dziej zna nych mu si ca li jak: my
fa ir la dy, Hel lo dol ly, skrzy pek na da chu, upiór w ope -
rze, czło wiek z la man chy, West si de sto ry i in.
do peł nie niem kon cer tu bę dą wy stę py pa ry ta necz nej
duo show dan ce: Jo an na si po wicz, bar tło miej bo luk, pre -
zen tu ją cej wi do wi sko we ukła dy ta necz ne: sam bę, rum -
bę, pa so do ble, wal ca, fo xtro ta oraz qu ick ste pa.
W dwu go dzin nym mu zycz nym spa ce rze po broad wayu
nie za brak nie tak że hu mo ru, nie spo dzia nek, no wo rocz -
nych to a stów oraz pięk nych i barw nych ko stiu mów.
ar ty stom to wa rzy szy bra wu ro wy ze spół in stru men ta li -
stów broad way mu sic band: to masz stoc ki – i skrzyp ce,
agniesz ka osta po wicz – ii skrzyp ce, ra fał dyn da – klar -
net/sak so fon, Wik tor szy maj da – for te pian.
4 stycz nia 2015, godz. 19:00 | Cen trum Kul tu ry mu za,
ul. ar mii Kra jo wej 1. Bi le ty: 40/35 zł (www.ckmu za.eu)

Gala nOWOrOCzna W Hali stuleCia
george tchitchinadze
– dyrygent
marika machitidze
– sopran
marcin bronikowski
– baryton

orkiestra symfoniczna nfm
Justyna Janus-Konarska,
Jan miodek
– prowadzenie

W i czę ści pro gra mu ar ty ści wy ko na ją: J. strauss uwer -
tu ra do ope ret ki ba ron cy gań ski J. strauss stadt und
land – po lka ma zur op. 322 J. strauss bau ern -Po lka
op. 276 J. strauss Per si scher marsch op. 289, tritsch -
-tratsch -Po lka op. 214 J. strauss ty siąc i jed na noc – walc
z ope ret ki ali ba ba i czter dzie stu roz bój ni ków op. 346
J. strauss unter don ner und blitz – po lka schnell op. 324
J. strauss Éljen a ma gy ar! – po lka -schnell op. 332
J. strauss nad pięk nym mo drym du na jem – walc op. 314
J. strauss (oj ciec) marsz ra detz ky’ego op. 228.
ii część J. mas se net obéis sons qu and leur vo ix ap pel -
le – ga wot ma non z ope ry ma non g. bi zet Vo tre to ast, je
peux vo us le ren dre – aria to re ado ra z ope ry car men
g. Puc ci ni Walc mu set ty z ope ry cy ga ne ria V. bel li ni ah,
per sem pre io ti per dei – aria ry szar da z ope ry Pu ry ta nie
g. do ni zet ti Qu el gu ar do il ca va lie re – aria no ri ny z ope -
ry don Pa squ ale g. do ni zet ti Pron ta io son! – du et no -
ri ny i ma la te sty z ope ry don Pa squ ale P. ma sca gni
in ter mez zo z ope ry ry cer skość wie śnia cza c. a. bi xio
mam ma f. lehár lip pen schwe igen – du et Han ny i da -
ni la z ope ret ki We so ła wdów ka.
3 stycznia 2015, godz. 18:00 | Ha la stu le cia, ul. Wy sta wo -
wa 1. Bilety: 200 zł exclusive Vip + zaproszenie na bankiet,
150 zł – Vip, 100/80/50/30/25 zł (bilety.nfm.wroclaw.pl)



Partnerzy 
strategiczni:

Mecenat:

www.bilety.nfm.wroclaw.pl
 Narodowe Forum Muzyki
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sPeK ta Kle  »  »  »
ze msta nie tO pe rza
G.17:00 | Ope ra Wro cław ska
sPo tKa nia  »  »  »
OrszaK trzeCH KrÓli
G. 12:30 | start Ostrów tumski
7 i 2015  Środa

sPeK ta Kle  »  »  »
przypaDeK Klary
G. 18:00 |  teatr pWst
ar ma GeD DOn
G. 19:15 |Wro cław ski te atr
Współ cze sny,  Du ża sce na
fil my  »  »  »
Dy na mi Ka me ta mOr FO zy
G. 19:00 | iG sa la Ki no wa
sPo tKa nia  »  »  »
pan ta De usz We WrO -
CŁa Wiu Wy kład mag da le ny
orzeł z zn im. osso liń skich
G .17:00 D.B.p. Wstęp wol ny!
8 i 2015  czWarteK

sPeK ta Kle  »  »  »
DrOGa ślisKa OD traW
G. 11:00 | teatr modrzejewskiej
w legnicy. Bilety: 15/25 zł

WyCinKa HOlzFÄllen
G. 18:00 |teatr polski sce na im.
J. Grze go rzew skie go
przypaDeK Klary
G. 18:00 | teatr pWst
GaŁ Gan
G. 19:00 |Wro cław ski te atr
Współ cze sny. ma ła sce na
pa ter nO ster
G. 19:00 |Wro cław ski te atr
Współ cze sny, sce na na stry chu
Dziś sĄ mOJe urODziny 
G. 19:00 | te atr Dra ma tycz ny
w Wał brzy chu, Du ża sce na
Wy sta Wy  »  »  »
malarstWO
Wła dy sła wa gał czyń skie go 
G. 19:00 | BF im part
sPo tKa nia  »  »  »
DzieCiŃstWO W OBlĘżeniu
dyskusyjny Klub Ksiązki
G. 15:00 | D.B.p. 7 Kontynentów
prOF. Jan miO DeK
Wy kład pt. Pol sz czy zna kre -
so wa we Wro cła wiu.
za pra sza to wa rzy stwo Przy -
ja ciół grod na i Wil na
G. 18:00 | Kmil. Wstęp wolny!

BrunetKi, BlOnDynKi gala oPeretKoWa
Prze bo jo wa ga la w wy ko na niu
wy bit nych te no rów: Jac ka szy -
mań skie go (gdańsk,) mar ka
szy mań skie go (Po znań), bar -
tło mie ja szczesz ka (Po znań)
oraz so pra nist ki elż bie ty mał -
go rza ty mach (Wro cław). ar ty -
ści wy ko na ją naj pięk niej sze
arie ope ro we, ope ret ko we i mu -
si ca lo we, pio sen ki po pu lar ne

(np. ty tu ło we bru net ki, blon dyn ki…) oraz pie śni ne apo li tań skie
(o so le mio, la mat ti na ta, gra na da). Przy for te pia nie za sią dzie
zna ko mi ty pia ni sta mło de go po ko le nia Piotr łu kasz czyk.
Ja ceK szy maŃ sKi, ab sol went akademii muzycznej w gdań -
sku na Wy dzia le Wo kal no -ak tor skim w klasie śpie wu so lo we -
go ma estry Ha li ny mic kie wi czów ny. ma reK szy maŃ sKi,
ab sol went Wy dzia łu Wo kal no -ak tor skie go am w Po zna niu
w klasie prof. ewy Wdo wic kiej. bar tło mieJ szcze szeK, ab -
sol went Wy dzia łu Wo kal no -ak tor skie go am w Po zna niu
w klasie prof. Woj cie cha ma cie jow skie go. so li sta te atru Wiel -
kie go im. sta ni sła wa mo niusz ki w Po zna niu. elŻ bie ta mał -
go rza ta macH, ab sol went ka Wy dzia łu Wo kal no -ak tor skie go
am we Wro cła wiu w klasie prof. zo fii graj nert. de biu to wa ła
w ope rze Wro cław skiej, wy stę po wa ła na wie lu mię dzy na ro do -
wych sce nach. Piotr łu Kasz czyK, ab sol went am we Wro cła -
wiu pod kierownictwem dra mi cha ła szcze pań skie go.
Wie lo krot ny zdo byw ca na gród na ogól no pol skich i mię dzy na -
ro do wych kon kur sach pia ni stycz nych.
31 stycz nia 2015, godz. 17:00 | Centrum Kultury ago ra,
ul. serb ska 5a. Bi le ty: 40/30 zł

rOmanse W Cieniu sKrzypieC
spek takl mu zycz no -ta necz ny re ali zo wa ny jest na ży -
wo z udzia łem wy bit nych in stru men ta li stów pod kie -
row nic twem mi cha ła Pół to ra ka – wir tu oza skrzy piec
z Piw ni cy Pod ba ra na mi (współ pra cu ją cym m. in.
z mar kiem gre chu tą i grze go rzem tur nau em) oraz
uta len to wa nych i cha ry zma tycz nych sióstr mat kow -
skich. ar ty ści za pre zen tu ją muzyKĘ trzecH Kultur:
naj pięk niej sze ro man se cy gań skie i hisz pań skie oraz
pie śni bał kań skie, a ca ły spek takl wzbo ga co ny bę dzie
o fa scy nu ją cy i ży wio ło wy ta niec. W tym ro ku ar ty ści
wy stą pi li na fo rum eko no micz nym w Kry ni cy zdrój.
18 stycznia 2015, godz. 17:00 | CK muza, lubin,
ul. armii Krajowej 1. Bilety: 40/35 zł (ckmuza.pl)

KOnCert KOlĘD i pastOraŁeK
Kon cert cHa ry ta tyW ny
na pro gu no we go ro ku za pra sza my do im par tu na mi -
ły każ dej wraż li wej oso bie kon cert. or kie stra re pre -
zen ta cyj na Wojsk lą do wych – wraz z so list ka mi anią
Kłys i agniesz ką dam rych – wy ko na ją naj pięk niej sze
pol skie oraz za gra nicz ne ko lę dy i pa sto rał ki, ale w nie -
ty po wych, roz ryw ko wych aran ża cjach, w któ rych prze -
mie sza ją się róż ne ga tun ki mu zy ki, m.in. la ti no, jazz,
rock. W tym cza sie – peł nym ra do ści i na dziei na roz -
po czy na ją cy się wła śnie no wy rok – pa mię taj my też
o tych, dla któ rych ra dość nie jest tak oczy wi sta. są
wo kół nas lu dzie, któ rzy bar dzo po trze bu ją na szej
życz li wo ści i po mo cy. Przy łącz my się do idei te go kon -
cer tu, któ ry bę dzie oka zją do prze pro wa dze nia zbiór ki
pie nię dzy na rzecz 8-let niej Ju lii roz łą kow skiej.
17 stycz nia 2015, godz. 18: 00 | im part, sa la te atral na,
ul ma zo wiec ka 17. Bi le ty: ce gieł ki – od 10 zł
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9 i 2015  PiĄteK

Kon cer ty  »  »  »
mie Czy sŁaW li tWiŃ sKi
per for mans dźwię ko wy, au -
dio_en tro pia_021
G. 18:00 | Ga le ria en tro pia
sPeK ta Kle  »  »  »
DrOGa ślisKa OD traW
G. 11:00 | teatr modrzejewskiej
w legnicy. Bilety: 15/25 zł
WyCinKa HOlzFÄllen
G. 18:00 | teatr polski, sce na im.
J. Grze go rzew skie go
przypaDeK Klary
G. 18:00 | teatr pWst
GaŁ Gan
G. 19:00 |Wro cław ski te atr
Współ cze sny, ma ła sce na
pa ter nO ster
G. 19:00 |Wro cław ski te atr
Współ cze sny. sce na na stry chu
sKrzy peK na DaCHu
J. ste in, J. bock, s. Har nick
G. 19:00 | Ope ra Wro cław ska
Dziś sĄ mOJe urODziny 
G. 19:00 | te atr Dra ma tycz ny
w Wał brzy chu, Du ża sce na
Wy sta Wy  »  »  »
OD KleOpatry DO nelsOna
Jubileuszowy bal kostiumowy
królowej Wiktorii
G. 17:00 | mu zeum mie dzi w le -
gni cy, wejście od ul. św. Jana.
Łu Kasz Gier laK 
re kon struk cja por tre tu
G. 17:30 | Ga le ria ring, le gni ca

ani mal pla net
3 eu ro pej ski fe sti wa l szkła
Play WitH glass
G. 18:00 | Ga le ria ring, le gni ca
sPo tKa nia  »  »  »
Czynne pOnieDziaŁKi
maGiel sztuK
G. 19:00 | tp sce na na świe -
bodz kim. Wstęp wol ny!
10 i 2015  sobota

Kon cer ty  »  »  »
musiC meDiCina
G. 18:30 | szkoła Jogi nameste,
ul. podwale 37/38
sPeK ta Kle  »  »  »
szKOŁa BŁaznÓW
G. 18:00 | sce na na świe bodz kim
WyCinKa HOlzFÄllen
G. 18:00 |teatr polski, sce na im.
J. Grze go rzew skie go
przyszeDŁ mĘżCzyzna
DO KOBiety
G. 18:00 | te atr Dra ma tycz ny
w Wał brzy chu, sce na Ka me ral na
sKrzy peK na DaCHu
G. 19:00 | Ope ra Wro cław ska
maŁe
zBrODnie maŁżeŃsKie
G. 19:00 | tp sce na Ka me ral na
GaŁ Gan
G. 19:00 |Wro cław ski te atr
Współ cze sny. ma ła sce na
pa ter nO ster
G. 19:00 |Wro cław ski te atr
Współ cze sny. sce na na stry chu

SCENARIUSZ: SZYMON BARABACH  KRZYSZTOF BOROWICZ 

PREMIERA: 17/01/2015

DRUGI SPEKTAKL: 18/01/2015 GODZ. 19:00

CZASYMUSICAL

BILETY W CENIE 15 Z WWW.KULTURA.OLAWA.PL FACEBOOK.COM/KULTURAOLAWA

Czasy musical | Premiera
re ży se ria: ma riusz Kil jan
nie wiel kie mia sto. ona i on. spo ty ka ją się przy pad -
kiem na jed nej z ulic. on – Przy bysz nie wia do mo skąd.
utknął. szu ka dro gi, dzię ki któ rej wy je dzie z mia sta.
ona pró bu je mu w tym po móc. Przy naj mniej wszyst -
ko na to wska zu je. opusz cze nie mia sta nie jest pro -
ste. Wy da je się wręcz nie moż li we. mia sto wy da je się
być mar twe, za mknię te. co zro bić? Klu czem jest ra tu -
szo wa wie ża i miesz ka ją ca na niej Śmierć. Pa ra dok -
sal nie to spo tka nie ze Śmier cią mo że mia sto oży wić.
ona i on ru sza ją w po goń za Śmier cią. to wa rzy szą im
spo tka ni po dro dze miesz kań cy mia sta.
czy jest to opo wieść sen sa cyj na? nie ko niecz nie.
a mo że mi ło sna? mo że tak. Jed no jest pew ne... to mo -
gło wy da rzyć się wszę dzie, a sta ło się w mie ście o.
Pro duk cja: cen trum sztu ki w oła wie.
pre mie ra 17 i 18 stycz nia 2015, godz. 20:30 | Ośrodek
Współpracy europiejskiej ODra, ul. młyń ska 3

Je stem, WiĘC WĄt piĘ Premiera
sPeK taKl Ko leK ty Wu tWór cze go PaWlacz
na pod sta wie tek stów – Wo jacz ka, mi ciń skie go, bau -
de la ira, Żul czy ka, beł zy, ba czyń skie go, mic kie wi cza i tu -
wi ma – po wsta ła kom po zy cja trzech mo no dra mów,
każ dy o in nym zwąt pie niu. Paw lacz zwąt pił w mi łość,
bo ga i oj czy znę. tek sty mo no dra mów ada pto wa li oni
sa mi, dla te go ca ły spek takl na brał in tym ne go cha rak te -
ru. to oso bi sta cząst ka zwąt pień, któ re nie są pod da -
wa ne non sen sow nym ewa lu acjom, ak to rzy nie to czą
z ni mi bo ju. od wa ży li się zaj rzeć pod war stwy co dzien -
nej gru bo skór no ści i po ka zać się bez niej na sce nie.
31 stycz nia, godz. 19:00 | Klub pod Ko lum na mi,
pl. św. ma cie ja 21, Wro cław



Stowarzyszenie Prawos awne
im. wi tych Aposto ów Piotra i Paw a

ma zaszczyt zaprosi
na

EKUMENICZNE SPOTKANIE NOWOROCZNE,

które odb dzie si  
w niedziel  11 stycznia 2015 roku o godzinie 18:00

w Auli Leopoldy skiej Uniwersytetu Wroc awskiego

pod patronatem: 

Pana
Tomasza Smolarza

Wojewody Dolno l skiego

Pana
Rafa a Dutkiewicza

Prezydenta Wroc awia

Jego Ekscelencji
Jana Chorostkowskiego

Konsula Republiki Bu garii
we Wroc awiu

Koncert Chórów:

 ORKIESTRA HARMONICA S-ART
dyrygent,  Galina Sus owa

 CHÓR DZIEWCZ CY PUELLE CANTANTES OSM II Stopnia im. K. Szymanowskiego
dyrygent,  Gra yna Rogala-Szczerek; fortepian, Laura Shock

 CAPELLA ECUMENICA

dyrygent, Adam Rajczyba

 ZESPÓ  SLAVIC VOICES S owia skie G osy
kierownictwo Micha  Hajduczenia

 CANTORES MINORES WRATISLAVIENSES 
dyrygent, Piotr Karpeta

  Przerwa - noworoczna lampka szampana

 CHÓR OKTOICH przy Cerkwi w. w. Cyryla i Metodego, 
i Prawos awnego Ordynariatu WP - Garnizon Wroc aw 

dyrygent, ks. Grzegorz Cebulski
solo Paulina Boreczko-Wilczy ska; solo Anna Wilczy ska; fortepian Stanis aw liwi ski

 CHÓR UNIWERSYTETU WROC AWSKIEGO GAUDIUM 
dyrygent, Alan Urbanek

 CHÓR SYNAGOGI POD BIA YM BOCIANEM 
dyrygent, Stanis aw Micha  Rybarczyk

Koncert poprowadzi Maria Zawartko

D OLNOŚL ĄSKI MAGAZYN SPOŁECZNO-KULTUR ALNY

Patronat medialnySponsor

WYDZIAŁ KULTURY GMINY WROCŁAW

Patronat

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Jego Ekscelencji
Najprzewielebniejszego Jeremiasza

Prawos awnego Arcybiskupa Wroc awskiego i Szczeci skiego

Jego Ekscelencji
Ksi dza Arcybiskupa Józefa Kupnego

Metropolity Wroc awskiego

Jego Ekscelencji
Biskupa Ryszarda Bogusza

Ordynariusza Diecezji Wroc awskiej Ko cio a Ewangelicko-Augsburskiego

Pana
Aleksandra Gleichgewichta

Przewodnicz cego Gminy Wyznaniowej ydowskiej
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JaK zO stać sex Gu ru
W 247. Ła tWyCH KrO KaCH
G. 19:00 | atm na Bie la nach
DrOGa ślisKa OD traW
G. 19:00 | teatr modrzejewskiej
w legnicy. Bilety: 15/25 zł
WaŁBrzyCH  utOpia 2.039  
G. 19:30 | te atr Dra ma tycz ny
w Wał brzy chu, Du ża sce na
Wy sta Wy  »  »  »
pOrtret przODKa
fo to  rzeźb upcy klin go wych m.
Waw rzy nia ka i t. zwo liń skie go
G. 17:00 | Klub pod Kolumnami
sPo tKa nia  »  »  »
sOBOta z rpG
G. 11:00 | D.B.p. Biblioteka
niemiecka, i piętro
mÓJ ślĄsK. FasCynaCJe
Jak fe niks z po pio łów. o oca la -
łych za byt kach dol no ślą skich
G. 12:00 | Gmach mu zeum na ro -
do we go we Wro cła wiu
GieŁ Da FO nO Gra FiCz na
G. 13:00|Klub Fir lej. Wstęp wol ny!
WOKÓŁ WyCinKi
aga ta Wit t chen -ba reł kow ska
G. 16:00 | tp sce na im. J. Grze go -
rzew skie go. Wstęp wol ny!
Wy ciecz Ki  »  »  »
CHrzĄ sta Wa Wiel Ka
pro wa dzą cze sław le śnia ra 
i bar ba ra za rzyc ka

G. 8:50 | skrzy żo wa nie pl. Grun -
waldz kie go i ul. nor wi da
11 i 2015 niedziela

Kon cer ty  »  »  »
eKumeniCzne spOtKanie
nOWOrOCzne
G. 18:00 | aula leopoldyńska
auDiOFeels  23. fi nał WoŚP
Wro cław - ry nek
musiC meDiCina
G. 20:00 | pro Hu ma ne, ul. Win -
cen te go 41
sPeK ta Kle  »  »  »
sKrzy peK na DaCHu
G. 17:00 | Ope ra Wro cław ska
WyCinKa HOlzFÄllen
G. 18:00 | teatr polski, sce na im.
J. Grze go rzew skie go
GaŁ Gan
G. 18:00 |Wro cław ski te atr
Współ cze sny. ma ła sce na
pa ter nO ster
G. 18:00 |Wro cław ski te atr
Współ cze sny. sce na na stry chu
przyszeDŁ mĘżCzyzna
DO KOBiety
G. 18:00 | te atr Dra ma tycz ny
w Wał brzy chu, sce na Ka me ral na
szKOŁa BŁaznÓW
G. 19:00 | sce na na świe bodz kim
maŁe zBrODnie
maŁżeŃsKie
G. 19:00 | sce na Ka me ral na

FOr ma CJa CHa te let nieKontroloWany
PoŚlizg, czyli KabaretoWa gołoleĆ
do nie daw na by li du etem mę skim, co oczy wi ście nie
umniej sza ło ich war to ści. Je śli jed nak cze goś bra ko wa ło
tej gru pie, to wy łącz nie pier wiast ka ko bie ce go. dla te go
też do pa nów do łą czy ła bar ba ra tom ko wiak. Ko bie ta
o wy glą dzie anioł ka wpro wa dza na sce nę wdzięk i uro -
dę, ale my li się ten, któ ry my śli, że ba sia ła go dzi tem pe -
ra men ty obu pa nów. mał czyk, Pa łub ski i tom ko wiak to
trzy ko micz ne ży wio ły, któ re two rzą ka ba ret naj wyż -
szej pró by. sa mi twier dzą, że wy cho dzą na sce nę, bo
ma ją do speł nie nia mi sję – roz ba wić Pu blicz ność!
16 stycz nia, godz. 18:00 | Kino w polkowicach,
ul. Dą brow skie go 1. Bi le ty: 40 zł

WIGILIA 2014 

Wysoko nad moim domem                                               

Gwiazda zawis!a -ta pierwsza                                            

Ani ci ona "ydowska                                                             

Ani tym bardziej sowiecka                                                 

Siedzi Pan Buczek na chmurze 

I gwiazdy rzuca z ob!oków 

I lec# gwiazdy - turecka 

Murzy$ska, chi$ska i grecka 

A Józef %wi&ty z siateczk# 

Gwiazdy jak barwne motyle 

Zbiera i biegnie do szopy 

Gdy" tam ju" przecie" za chwil& 

Jezusek nam si& Hosanna  

Narodzi w bydl&cym "!obie 

W nisko%ci mu si& pok!oni' 

Pobiegnij ukl&knij przy "!obie 

(mieje si& ma!y szczygie!ek 

W "!óbeczku le"y jak basza 

I wyci#gni&t# r#czk#  

Gwiazdki do siebie zaprasza                                                                                   

                                                                                                     

  Bo przecie" nie ma ró"nicy                                                                                            

 Sk#d gwiazdka co w szopie %wieci                                                                          

  Jezusek ukocha! wszystkie 

   Wszystkie to jego dzieci…                                                                                                                                               

 

                                              

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                  

                                                                                                     

                                                                                          

                                                                         

 

                                                                                                                                           

 

                                              

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                  

                                                                                                     

                                                                                          

                                                                         

 

                                                                                                                                           

 

                                              

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                  

                                                                                                     

                                                                                          

                                                                         

 

                                                                                                                                           

 

                                              

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                  

                                                                                                     

                                                                                          

                                                                         

 

                                                                                                                                           

 

                                              

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                  

                                                                                                     

                                                                                          

                                                                         

 

                                                                                                                                           

 

                                              

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                  

                                                                                                     

                                                                                          

                                                                         

 

                                                                                                                                           

 

                                              

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                  

                                                                                                     

                                                                                          

                                                                         

 

                                                                                                                                           

 

                                              

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                  

                                                                                                     

                                                                                          

                                                                         

 

                                                                                                                                           

 

                                              

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                  

                                                                                                     

                                                                                          

                                                                         

 

                                                                                                                                           

 

                                              

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                  

                                                                                                     

                                                                                          

                                                                         

 

                                                                                                                                           

 

                                              

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                  

                                                                                                     

                                                                                          

                                                                         

 

                                                                                                                                           

 

                                              

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                  

                                                                                                     

                                                                                          

                                                                         

 

                                                                                                                                           

 

                                              

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                  

                                                                                                     

                                                                                          

                                                                         

 

                                                                                                                                           

 

                                              

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                  

                                                                                                     

                                                                                          

                                                                         

 

                                                                                                                                           

 

                                              

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                  

                                                                                                     

                                                                                          

                                                                         

 

                                                                                                                                           

 

                                              

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                  

                                                                                                     

                                                                                          

                                                                         

 

                                                                                                                                           

 

                                              

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                  

                                                                                                     

                                                                                          

                                                                         

 

                                                                                                                                           

 

                                              

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                  

                                                                                                     

                                                                                          

                                                                         

 

                                                                                                                                           

 

                                              

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                  

                                                                                                     

                                                                                          

                                                                         

 

                                                                                                                                           

 

                                              

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                  

                                                                                                     

                                                                                          

                                                                         

 

                                                                                                                                           

 

                                              

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                  

                                                                                                     

                                                                                          

                                                                         

 

                                                                                                                                           

 

                                              

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                  

                                                                                                     

                                                                                          

                                                                         

 

                                                                                                                                           

 

                                              

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                  

                                                                                                     

                                                                                          

                                                                         

 

                                                                                                                                           

 

                                              

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                  

                                                                                                     

                                                                                          

                                                                         

 

                                                                                                                                           

 

                                              

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                  

                                                                                                     

                                                                                          

                                                                         

 

                                                                                                                                           

 

                                              

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                  

                                                                                                     

                                                                                          

                                                                         

 

                                                                                                                                           

 

                                              

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                  

                                                                                                     

                                                                                          

                                                                         

 

                                                                                                                                           

 

                                              

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                  

                                                                                                     

                                                                                          

                                                                         

 

                                                                                                                                           

 

                                              

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                  

                                                                                                     

                                                                                          

                                                                         

 

                                                                                                                                           

 

                                              

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                  

                                                                                                     

                                                                                          

                                                                         

 

                                                                                                                                           

 

                                              

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                  

                                                                                                     

                                                                                          

                                                                         

 

                                                                                                                                           

 

                                              

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                  

                                                                                                     

                                                                                          

                                                                         

 

                                                                                                                                           

 

                                              

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                  

                                                                                                     

                                                                                          

                                                                         

 

                                                                                                                                           

 

                                              

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                  

                                                                                                     

                                                                                          

                                                                         

 

                                                                                                                                           

zaBiJanie GOmuŁKi
We dług zgod nej opi nii kry ty ków naj lep sza sce nicz na
ada pta cja pro zy Je rze go Pil cha w pol skim te atrze. 
Peł na hu mo ru opo wieść o za ma chu na i se kre ta rza
PzPr z uży ciem chiń skiej ku szy. Kon cert gry ak tor -
skiej, uka zu ją cy cza sy Prl w krzy wym zwier cia dle.
17 i 18 stycz nia, godz. 19:00 | sce na Ga dzic kie go,
te atr mo drze jew skiej w le gni cy. Bi le ty: 25/15 zł

zŁe KinO ma Ka brycz ny stand -uP eWeliny ŻaK 
zły tekst i re ży se ria: mi chał Wal czak
nie zła mu zy ka: Wik tor sto kow ski
mrocz ny re ci tal pro win cjo nal nej ak tor ki z roz dwo je niem jaź ni,
czy li kry mi nal na hi sto ria z fil mo we go pie kła ro dem. nie do ce -
nia na za wo do wo i nie przy sto so wa na ży cio wo ar tyst ka po rzu -
ca pro win cjo nal ny te atr i ru sza na pod bój War sza wy. Po dróż
do fa bry ki snów za mie nia się w kosz mar kla sy z. czy ak tor ka
i jej nie sta bil na emo cjo nal nie cór ka wyj dą z te go ca ło? 
co skry wa fa bry ka snów w swych pod zie miach? Ja ką dro gę bę -
dzie mu sia ła przejść na sza bo ha ter ka, by w koń cu po czuć cie -
pło re flek to rów? 
3 i 4 stycz nia 2015, godz. 19:30 | Du ża sce na - teatr Dramatyczny,
im. Jerzego szaniawskiego Wałbrzych, pl.teatralny 1
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DrOGa ślisKa OD traW
G. 19:00 | teatr modrzejewskiej
w legnicy. Bilety: 15/25 zł
WaŁBrzyCH  utOpia 2.039  
G. 19:30 | te atr Dra ma tycz ny
w Wał brzy chu, Du ża sce na
Wy ciecz Ki  »  »  »
sOl ni Ki Wiel Kie – za Wi -
DO Wi Ce – Bie ru tÓW
Pro wa dzi Ja nusz Kacz ma rek 
G. 8:10 | Dwo rzec Głów ny pKp
dla dzie ci »  »  »
z rODzinĄ DO muzeum
G. 12:00 | Gmach mu zeum na ro -
do we go we Wro cła wiu
pO ra neK Fil mO WO -
-Warsz ta tO Wy We WrO
G. 12:30| Cs WrO. Wstęp wol ny!
KOp Ciu szeK
G. 12:30 | te atr lal ki i ak to ra, 
Wał brzych. Bi le ty: 18/15zł
12 i 2015  PoniedziałeK

Kon cer ty  »  »  »
sty pen DyśCi sa mO rzĄ Du
WrO CŁa Wia – mia stu
G. 18:00 | Kmil. Wstęp wolny!
Jazz Jam sessiOn
G. 20:00 | BF im part
sPeK ta Kle  »  »  »
amaDeusz

G. 18:00 | teatr pWst
pan taDeusz
te atr ma ły Wro cław
G. 19:00 | ODa Fir lej
sPo tKa nia  »  »  »
Warsztaty literaCKie
G. 18:00 | sa lo nik trzech muz
13 i 2015  WtoreK

Kon cer ty  »  »  »
Blues Jam sessiOn 
G. 20:00 | BF. im part 
Wstęp wol ny
sPeK ta Kle  »  »  »
mayDay
G. 18:00 | sce na Ka me ral na
amaDeusz
G. 18:00 | teatr pWst
ży Cie Jest snem
G. 19:15 |Wro cław ski te atr
Współ cze sny,  Du ża sce na
Wy sta Wy  »  »  »
Jan miO Du szeW sKi
per for mans i wy sta wa
G. 18:00 | Ga le ria en tro pia
14 i 2015  Środa

sPeK ta Kle  »  »  »
mayDay
G. 18:00 | sce na Ka me ral na

Bar tOsz pOr CzyK
Pasz Port Po li ty Ki
sza now ni Pań stwo,
z ra do ścią in for mu je my, że ak tor te atru Pol skie go we
Wro cła wiu bar tosz Por czyk jest jed ną z trzech osób
no mi no wa nych do te go rocz ne go Pasz por tu Po li ty ki
w ka te go rii te atr. ty go dnik przy zna swo je na gro dy
po raz dwu dzie sty dru gi. bar tosz zo stał no mi no wa ny
za swo je ro le w dzia dach w re ży se rii mi cha ła za da ry.
Po nad to ju ro rzy do ce ni li je go wy stęp w ter mo pi lach
pol skich w re ży se rii Ja na Kla ty. oba te przed sta wie nia
po wsta ły w te atrze Pol skim we Wro cła wiu w se zo nie
te atral nym 2013/2014.
bar tosz Por czyK od 2006 ro ku, po spek ta ku lar nej
wy gra nej XXVii Prze glą du Pio sen ki ak tor skiej we Wro -
cła wiu, na sta łe do łą czył do ze spo łu ak tor skie go te -
atru Pol skie go we Wro cła wiu.
od prze szło ośmiu lat nie prze sta je za chwy cać i ba wić
nas w smy czy w re ży se rii na ta lii Kor cza kow skiej.
W 2011 ro ku na grał so lo wą pły tę spraw ca, z suk ce sa -
mi wy stę pu je rów nież w pro duk cjach fil mo wych
(ostat nio mo gli śmy oglą dać go w mie ście 44 w re ży se -
rii Ja na Ko ma sy) i se ria lo wych (m.in. głów na ro la w ga -
le rii tVP 1). Kil ka ty go dni te mu ode brał ko lej ne
wy róż nie nie – na gro dę im. alek san dra ze lwe ro wi cza
za naj lep szą mę ską kre ację ak tor ską se zo nu za ro le
gu sta wa i my śli we go w dzia dach ada ma mic kie wi cza
w re ży se rii mi cha ła za da ry.  
Pasz port Po li ty ki to jed na z naj bar dziej pre sti żo wych
na gród kul tu ral nych w Pol sce. usta no wio na w ro -
ku 1993, ho no ru je twór ców w sze ściu ka te go riach: li -
te ra tu ra, film, mu zy ka po pu lar na, mu zy ka po waż na,
sztu ki wi zu al ne i te atr. od 2002 ro ku ka pi tu ła wy róż -
nia też Kre ato rów Kul tu ry, waż ne oso bo wo ści i krze -
wi cie li pol skiej kul tu ry rów nież po za gra ni ca mi
na sze go kra ju. do tej po ry na gro dy w ka te go rii te atr
otrzy ma ło je de na ścio ro ar ty stów współ pra cu ją cych
z te atrem Pol skim we Wro cła wiu (w tym dwa du ety).
na dwa dzie ścia je den do tych cza so wych edy cji tyl ko
dwo je ak to rów wy gra ło w ka te go rii te atr: da nu ta
sten ka i san dra Ko rze niak. bar tosz Por czyk ma szan -
sę zo stać trze cim zwy cięz cą.
lau re atów za rok 2014 po zna my 13 stycz nia 2015

pOr tre ty Wi śniO We GO sa Du
cze cHoW, man delsz tam i acH ma to Wa
W te atrze PieŚŃ Ko zła
Por tre ty Wi śnio we go sa du – to uzna ny przez kry ty ków spek -
takl opar ty na dra ma cie an to nie go cze cho wa – Wi śnio wy sad.
to opo wieść o ra ju utra co nym w re ży se rii grze go rza bra la,
w mu zycz nej in ter pre ta cji guya Pe ar so na i ma cie ja ry chłe go.
ty tu ło wy roz trwo nio ny Wi śnio wy sad, sym bol uni ce stwio nych
war to ści, po etyc ko mi to lo gi zu je się w pa mię ci. We wspo mnie -
niach daw ny świat prze ista cza się w nie osią gal ną do sko na -
łość. re ży ser snu je hi sto rię bo ha te rów za po mo cą ge stów,
ru chu, tań ca, na pierw szym pla nie po zo sta je jed nak za wsze
mu zy ka. Kreu je re la cje, de fi niu je zda rze nia i bo ha te rów, two -
rząc w po łą cze niu z li ry ką osi pa man delsz ta ma i an ny ach ma -
to wej wy szu ka ne po ema ty mu zycz ne. 
15-18 stycz nia 2015, godz. 19:00 | te atr pieśń Ko zła,
ul. pur ky nie go 1. Bi le ty: 30/40/50 zł
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Dni mŁODeGO teatru  
G. 18:00 | te atr Dra ma tycz ny
w Wał brzy chu, Du ża sce na
KliniKen / miŁOść Jest
zimnieJsza...
G. 19:00 | sce na na świe bodz kim
sKrzy peK na DaCHu
G. 19:00 | Ope ra Wro cław ska
ży Cie Jest snem
G. 19:15 |Wro cław ski te atr
Współ cze sny,  Du ża sce na
Wy sta Wy  »  »  »
40/60. namalOWane
Paweł lewandowski-Palle
G. 17:00|mu zeum mie dzi, le gni ca
sPo tKa nia  »  »  »
Hippisi, HŁasKO i t8D 
czyli trudnoŚci
niezaleŻnoŚci zo fia re znik
G. 11:00 | teatr polski, sce na Ka -
me ral na Wstęp wol ny!
traDyCJe Wielu Kultur
is lam w prak ty ce
G. 16:00 | D.B.p. Czytelnia, ii p.
sOCrates
COnVersatiOn CluB
G. 16:00 | D.B.p. ame ri can Cor ne
z OssOliŃsKieJ KOleKCJi
dr dorota sidorowicz-mulak
G. 17:00 | Ossolineum, sala pod
Kopułą.Wstęp wolny!
GrO tOW sKi pO WtÓ rzO ny 
tekst Je rze go gro tow skie go
w 16. rocz ni cę śmier ci czy ta
i in ter pre tu je lu dwik fla szen
G. 18:00 | iG sa la te atru la bo ra -
to rium. Wstęp wol ny!
dla dzie ci »  »  »
prÓBa OtWarta

pre zen ta cje gim na sty ków
i tan ce rzy z mdK Śród mie ście
G. 16:30 | pu bl. szko ła pod sta wo -
wa le Onar DO, ul. ro ose vel ta 15
15 i 2015  czWarteK

sPeK ta Kle  »  »  »
mayDay
G. 18:00 | sce na Ka me ral na
sKrzy peK na DaCHu
G. 19:00 | Ope ra Wro cław ska
KliniKen / miŁOść Jest
zimnieJsza...
G. 19:00 | sce na na świe bodz kim
pOrtrety 
WiśniOWeGO saDu
G. 19:00 |  teatr pieśń Kozła
ży Cie Jest snem
G. 19:15 |Wro cław ski te atr
Współ cze sny,  Du ża sce na
Wy sta Wy  »  »  »
KarnaWaŁ i teatr
G. 17:00 | tp sce na im. J. Grze go -
rzew skie go. Wstęp wol ny
sPo tKa nia  »  »  »
spOtKania
z muzyKĄ i malarstWem
re ci tal for te pia no wy i pre -
zen ta cja ob ra zów
G. 18:00 | Gmach muzum
narodowego we Wrocławiu
JOanna mueller
Wieczór autorski
G. 18:00|Biu ro li te rac kie. przej -
ście Garn car skie 2. Wstęp wol ny!
dla dzie ci »  »  »
nieKOŃCzĄCa siĘ
OpOWieść
G. 11:00 | te atr mo drze jew skiej
w le gni cy. Bi le ty: 16/22 zł

z ser Cem Dla Dzie Ci
aKcJa dla Ho sPi cJum dzie ciĘcego
W ra mach ak cji odbędzie się wy sta wa pla stycz na
i kon cert grup ar ty stycz nych z mdK Śród mie ście. Po -
zy ska ne środ ki zo sta ną prze ka za ne na rzecz fun da cji
Wro cław skie Ho spi cjum dla dzie ci. 
Wer ni saż i kon cert 16 stycznia 2015, godz. 17:00. Wy sta wa
trwa w dniach 8-16.01 | mDK śród mie ście, ul. Du bo is 5

Bal przeBieraŃCÓW
W Krainie baŚni tysiĄca i JedneJ nocy
Wie lo po ko le nio wy bal Prze bie rań ców dla ca łych ro dzin.
W pro gra mie tań ce, kon kurs na naj cie kaw szy strój
sułtana i qu izy z na gro da mi. Wa run kiem uczest nic -
twa jest strój za in spi ro wa ny kul tu rą i tra dy cją arab ską!
24 stycz nia 2015, godz. 11:00 | CK ago ra,
ul. serb ska 5a. in fo: 71-325-14-83 w. 107. Wstęp wol ny!

przypaDKi DOKtOra
BOniFaCeGO trĄBKi
dla naJ młod szycH
spek takl Wro cław skie go te -
atru dla dzie ci na pod sta wie
książ ki an ny ru mia nek jest
pró bą oswo je nia dzie ci z wi zy -
tą w ga bi ne cie le kar skim. ra -
zem z ku kuł ką, so wą, psem
bur kiem, je żem i in ny mi zwie -
rzę ta mi dzie ci od wie dza ją roz -
ma ite ga bi ne ty le kar skie.
Przed sta wie nie jest zre ali zo -

wa ne pro sty mi środ ka mi, ja sne i czy tel ne. spek takl, oprócz wa -
lo rów ar ty stycz nych, za wie ra wa lor dy dak tycz ny. dzie ci mo gą
zo ba czyć, na czym po le ga ją po szcze gól ne ba da nia i jak ich
dzia ła nie po ma ga dbać o zdro wie. dzię ki te mu wi zy ty u le ka -
rza nie bę dą dla ma łych pa cjen tów tak stre su ją ce i trud ne.
te atr la lek dla dzie ci w wie ku: 4-8 lat, czas trwa nia: 1 godz.
17 stycznia, go dz. 16:00 | 18 stycznia, go dz. 11:00 | BF im part, 
sa la te atral na | Bi le ty: 15 zł

nieKOŃCzĄCa siĘ OpOWieść
te atr, któ ry try um fu je nad te le wi zją i kom pu te rem:
barw na i wcią ga ją ca baśń o wę drów ce ma łe go chłop -
ca, pró bu ją ce go oca lić przed za gła dą kra inę wy obraź -
ni. te go po ka zu cza ro dziej skiej si ły sce ny nie moż na
prze ga pić – nie oprze mu się ani dziec ko, ani do ro sły.
15 i 16 stycz nia,  godz. 11.00 | sce na Ga dzic kie go, te atr mo -
drze jew skiej w legnicy. Bi le ty: 22/16 zł

CzeGO nie WieCie O smOKaCH
teatr rozryWKi tróJKĄt z zieloneJ góry
spek takl te atral ny za in spi ro wa ny książ ką słyn ne go psy -
cho lo ga mar shal la b. ro sen ber ga Po ro zu mie nie bez
prze mo cy. opo wia da o przy go dach głów nej bo ha ter -
ki – lu, któ ra roz gnie wa na na swo ich ko le gów wy pra wia
się przez ma gicz ny por tal do kra iny smo ków, z za mia -
rem ich za bi ja nia i w ten spo sób od re ago wa nia spo ty ka -
ją cych ją przy krych sy tu acji. z upły wem cza su i wraz
z ko lej ny mi na po ty ka ny mi smo ka mi, lu prze ko nu je się,

że prze moc jest bez sen sow -
na i ni czym nie uza sad nio na,
a ko mu ni ka cja z in ny mi ludź mi
po win na być opar ta na roz po -
zna niu wła snych emo cji. Po waż -
ny te mat zo stał po trak to wa ny
z du żym po czu ciem hu mo ru
i lek ko ścią. 
spektakl dla dzie ci od lat trzech.
21 stycznia 2015, godz. 12:00 |
Duża sala, CK mu za – lu bin,
ul. ar mii Kra jo wej 1. Bi le ty 10 zł



rezerwacje biletów: Wrocławski Teatr Pantomimy, tel. 71/337 21 03, a.paluch@pantomima.wroc.pl
sprzedaż biletów: Kasy Teatru Polskiego

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

SZKOŁA 
BŁAZNÓW
reż. Zbigniew Szymczyk

POŁAWIACZE PAPIERU

DOM BERNARDY ALBA
reż. Zbigniew Szymczyk

10 stycznia, godz. 18.00
11 stycznia, godz. 19:00

Teatr Polski – Scena na Świebodzkim
pl. Orląt Lwowskich 20c 

16 i 17 stycznia, godz. 19.00
Teatr Polski – Scena Kameralna
ul. Świdnicka 28

Cały zespół prezentuje się imponująco (...)
Karolina Obszyńska, 
„Błaznowi wolno więcej", teatralia.com.pl

Słowa nie są potrzebne, ciało mocniej przemawia. 
Ale to nie jest tylko piękna forma, to również czytelne

znaki, każdy ruch to oddzielna opowieść…
Marzena Dobosz, "Poławiacze papieru" i "Dom Bernardy Alba...",

teatruglodna.blogspot.com

251_PANTOMIMA  22.12.2014  11:34  Strona 1
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OCzy patrzĄ tu i tam
akademia niemowlaka
G. 15:00 | D.B.p. 7 Kontynentów
BiaŁO, zimnO, piĘKnie
akademia malucha
G. 17:00 | D.B.p. 7 Kontynentów
16 i 2015  PiĄteK

sPeK ta Kle  »  »  »
FOr ma CJa CHa te let
nie kon tro lo wa ny Po ślizg,
czy li Kabaretowa gołoleĆ
G. 18:00 | Ki no pCa, ul. Dą brow -
skie go 1, Bi le t 40 zł
DeKalOG: VOlare  
G. 18:00 | te atr Dra ma tycz ny
w Wał brzy chu, Du ża sce na
pOŁaWiaCze papieru.
DOm BernarDy alBa
G. 19:00 | sce na Ka me ral na
sKrzy peK na DaCHu
G. 19:00 | Ope ra Wro cław ska
trans atlan tyK
G. 19:00 |Wro cław ski te atr
Współ cze sny. sce na na stry chu
pOrtrety WiśniOWeGO
saDu
G. 19:00 |  teatr pieśń Kozła
Wy sta Wy  »  »  »
serCe pinOKia
Wernisaż i promocja książki
G.12:30 | D.B.p. 7 Kon ty nen tów
piOtr CHeJ niaK
Przestrzenie destrukcji
G. 18:00 | Ga le ria zpaF za sza fą
papier Wy sta wa zbio ro wa
pra cow ni ków Wydz. ma lar stwa
i rzeź by asP we Wro cła wiu
G. 19:00 | CK zamek

sPo tKa nia  »  »  »
aria ne mnO uCH Ki ne
i tHéâtre Du sO le il
dr m. Ha siuk -Świerz biń ska:
me an dry kre acji ze spo ło wej
G. 18:00 | iG sa la Ki no wa
dla dzie ci »  »  »
na GŁOsy
11 Konkurs recytatorski
G. 9:00 | CK zamek
nieKOŃCzĄCa siĘ
OpOWieść
G. 11:00 | te atr mo drze jew skiej
w le gni cy. Bi le ty: 16/22 zł
z serCem Dla DzieCi
ak cja dla Wro cław skie go Ho -
spi cjum dla dzie ci. Wer ni saż
i kon cert podsumowujący.
G. 17:00 | mDK śródmieście  
17 i 2015  sobota

Kon cer ty  »  »  »
KOlĘDy i pastOraŁKi
Kon cert cHa ry ta tyW ny
G. 19:00 | BF im part
sPeK ta Kle  »  »  »
DziaDy
G. 18:00 | teatr polski, sce na im.
J.Grze go rzew skie go
DeKalOG: VOlare  
G. 18:00 | te atr Dra ma tycz ny
w Wał brzy chu, Du ża sce na
sKrzy peK na DaCHu
G. 19:00 | Ope ra Wro cław ska
pODrÓż zimOWa
G. 19:00 | sce na na świe bodz kim
pOŁaWiaCze papieru.
DOm BernarDy alBa
G. 19:00 | sce na Ka me ral na

mi nia tu rO Wy śWiat dom Ki dla la leK
z Ko leK cJi ane ty Po Piel -macH nic KieJ
od au tor ki: sta re do my dla la lek sta no wią za ska ku ją co
traf ne spoj rze nie na świat, są swo isty mi stop -klat ka mi
cza sów, w któ rych zo sta ły stwo rzo ne. moż na po przez
nie prze śle dzić wie le aspek tów ży cia – nie tyl ko co dzien -
ność; udo god nie nia na stę pu ją ce w pra cach do mo wych,
zmia ny za cho dzą ce w gu stach, tech no lo giach, me blar -
stwie i wy stro ju wnętrz ale na wet stop nio we zmia ny
spo łecz ne ma ją ce miej sce w struk tu rze kla so wej.  te mi -
nia tu ro we bu dow le ma ją w so bie ja kiś nie zwy kły czar,
któ ry po wo du je, że nie spo sób przejść obok nich obo jęt -
nie. dla te go do my la lek są tak ce nio ne za rów no przez hi -
sto ry ków i ba da czy kul tu ry, so cjo lo gów i psy cho lo gów,
sce no gra fów i pro jek tan tów jak i przez ko lek cjo ne rów.
oraz oczy wi ście przez dzie ci. ma łe i te cał kiem do ro słe.
ane ta Po Piel -macH nic Ka – re ży ser fil mo wy i sce na -
rzy sta. Ko lek cjo nu je i ra zem ze swo imi dzieć mi re stau -
ru je sta re dom ki dla la lek. Pro wa dzi je dy ną w Pol sce
stro nę in ter ne to wą na te mat mi nia tu ro wych dom ków.
dziś jej ko lek cja li czy po nad 50 róż no rod nych, szcze gó ło -
wo wy po sa żo nych dom ków i skle pi ków. 
Wy sta wie to wa rzy szy pre zen ta cja mul ti me dial na
oraz za ję cia dla dzie ci i mło dzie ży: mo ja wi zja dom ku
dla la lek – warsz ta ty pla stycz ne
Wer ni saż 5 stycz nia 2015, godz. 17:00 | mu zeum mie dzi
w le gni cy, aka de mia ry cer ska, ul. Choj now ska 3. Wy sta wa
trwa do koń ca mar ca 2015. Bi le ty: 10/6 zł, w so bo ty wstęp
wol ny! mu zeum czyn ne od wt do so w godz. 11-17:00

GO Dy iDĄ, GO Dy...
Wy sta wa przy wo łu je daw ne bo żo na ro dze nio we tra dy cje oraz za -
pa mię ta ne z dzie ciń stwa sma ki, za pa chy, ob ra zy, od po wia da
na py ta nia: jak zmie nia ły się zwy cza je i ob rzę dy zwią za ne z bo -
żym na ro dze niem? Ja kie ma gicz ne prak ty ki zwią za ne by ły z tym
świę tem jesz cze na po cz. XX w.? zo ba czyć mo żna m.in. XiX-
wiecz ne eks po na ty: dol no ślą skie szop ki skrzyn ko we, ob ra zy
na szkle, for my pier ni kar skie, for my do opłat ków, gra fi kę de wo cyj -
ną oraz współ cze sne szop ki ty pu kra kow skie go, ku kieł ko we
i rzeź biar skie a tak że ozdo by cho in ko we i prze bra nia ko lęd ni cze.
Wystawa trwa do 15 lu te go 2015 | muzeum etnograficzne,
ul. traugutta 111/113

szopka - kompozycja figuralna z papieru, lata międzywojenne XX w.

DOmasŁaW neKroPolia arystoKracJi
z WczesneJ ePoKi Żelaza (Viii-Vi w. p. n. e.)

Wy sta wa uka zu je bo ga to
wy po sa żo ne gro by wcze -
snej epo ki że la za (okres
halsz tac ki 750-450 p.n.e).
od kry cia na sta no wi sku
ar che olo gicz nym w do ma -
sła wiu przy no szą waż ne

prze słan ki do zmia ny po glą dów w wie lu aspek tach ob ra -
zu kul tu ry spo łe czeństw te go cza su w stre fie za chodniej
ziem pol skich. Po twier dza ją ich zwią zek z ów cze sny mi,
głów ny mi nur ta mi cy wi li za cyj ny mi, a w szcze gól no ści
z krę giem cy wi li za cji śród ziem no mor skiej.
Wy sta wa trwa do 15 lu te go 2015 | mu zeum ar che olo gicz ne,
ar se nał miej ski, ul. Cie szyń skie go 9



MUZEUM NARODOWE WE WROCŁAWIU

Dyrektor
Piotr Oszczanowski
zaprasza

STYCZEŃ 2015

WYSTAWY STAŁE:

WYSTAWY CZASOWE:

MUZEUM ETNOGRAFICZNE

PANORAMA RACŁAWICKA

godziny otwarcia:

ODDZIAŁY MUZEUM NARODOWEGO we Wrocławiu

wtorek–niedziela 09.00–16.00
ul. Purkyniego 11, Wrocław
www.panoramaraclawicka.pl

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

z lat 1893-1894 upamiętniające 100. rocznicę Insurekcji Kościuszkowskiej

Sekretarzyk z ok. 1900 r. wykonany w „stylu otomańskim”, krzesło zdobione koszem z papirusami, szyfoniera z ok. 1820 r. dekoro-
wana postaciami myśliwych w orientalnych strojach - to niektóre z eksponatów, które można oglądać na tej wystawie. W sumie 
wystawionych zostanie kilkadziesiąt zabytków, oprócz mebli będą to obrazy i wyroby ceramiczne.

Witraże i obrazy malowane pod szkłem 

– piktorialny walor fotografi i 1914/2014 

„Niebieska � asza” Henryka Mikolascha, artysty ze 
Lwowa, to jedno z najsłynniejszych dzieł polskiej fo-
togra� i artystycznej. Unikatową odbitkę tej fotogra� i 
autor wykonał w technice trójwarstwowej „gumy”, 
czyli przy użyciu światłoczułych związków dwuchro-
mianu zawieszonych w roztworze gumy arabskiej. 
Przypadająca w 2014 roku setna rocznica powstania 
tego dzieła stała się okazją do ogłoszenia konkursu 
na współczesne prace fotogra� czne inspirowane tą 
techniką. Na konkurs napłynęło 141 propozycji, z któ-
rych do prezentacji na wystawie zakwali� kowano 47. 
Oprócz nich zwiedzający będą mogli zobaczyć prace 
20 uznanych fotogra� ków oraz kilka dzieł Henryka 
Mikolascha ze słynną „Niebieską � aszą” na czele.
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transatlan tyK
G. 19:00 |Wro cław ski te atr
Współ cze sny. sce na na stry chu
pOrtrety 
WiśniOWeGO saDu
G. 19:00 |  teatr pieśń Kozła
zaBiJanie GOmuŁKi
G. 19:00 | te atr mo drze jew skiej
w le gni cy. Bi le ty: 15/25 zł
musiCal Cza sy Pre mie ra
reż. mariusz Kiljan
G. 20:30 | OWe Odra,
ul. młyńska 3. Oława
sPo tKa nia  »  »  »
DzieŃ BaBCi i DziaDKa
G. 10:30 | Gmach muzum
narodowego we Wrocławiu
samODysCyplina
WartoŚci-sKy mię dzy po ko -
le nio we – spo ko -Po ko
G. 11:00 | D.B.p.  7 Kon ty nen tów
sWap
Wymiana ubrań i dodatków
G. 11:00 | CK zamek. Bilet 3 zł
DzieDziCtWO KulturOWe
eurOpy
demony michała Wrubla
G. 12:00 | muzum narodowe
we Wrocławiu. Wstęp wolny!
GieŁ Da FO nO Gra FiCz na
G. 13:00 | Fir lej. Wstęp wol ny!
pleJaDa artystÓW
WspÓŁCzesnyCH
Jan chwałczyk
G. 15:00 |  muzum narodowe
we Wrocławiu. Wstęp wolny!

dla dzie ci »  »  »
pODrÓże z myszKĄ nOrKĄ
G. 14:00 | D.B.p. 7 Kontynentów
przypaDKi DOKtOra
BOniFaCeGO trĄBKi
spek takl dla dzie ci
G. 16:00 | BF im part. Bi let 15 zł
18 i 2015 niedziela

Kon cer ty  »  »  »
alOsza aWDieJeW
G. 18:00|BF im part.  Bi le ty 60/50
tri Bu te
tO amy Wi ne HO use
G. 19:00 | sta ry Klasz tor
Bi le ty: 40/25/15zł
sPeK ta Kle  »  »  »
sKrzy peK na DaCHu
G. 17:00 | Ope ra Wro cław ska
DziaDy
G. 17:00 | teatr polski sce na im.
J.Grze go rzew skie go
transatlan tyK
G. 18:00 |Wro cław ski te atr
Współ cze sny. sce na na stry chu
pOrtrety 
WiśniOWeGO saDu
G. 19:00 |  teatr pieśń Kozła
DeKalOG: VOlare  
G. 18:00 | te atr Dra ma tycz ny
w Wał brzy chu, Du ża sce na
pODrÓż zimOWa
G. 19:00 | sce na na świe bodz kim
zaBiJanie GOmuŁKi
G. 19:00 | te atr mo drze jew skiej
w le gni cy. Bi le ty: 15/25 zł

piOtr CHeJ niaK Prze strze nie de struK cJi
Pro jekt, któ ry zro dził się z chę ci eks pe ry men to wa nia
z for mą. Pre zen to wa ne na fo to gra fiach mo nu men tal ne
bu dow le po wsta ją ce w post mo der ni stycz nej rze czy wi -
sto ści w po łą cze niu z de struk cją for my, jej nisz cze niem
i roz kła dem to otwar te py ta nie, czy „ude ko ro wa na szo -
pa” (ang. de co ra ted shed – wy ra że nie Ven tu rie go) prze -
trwa pro ces ero zji for my? in struk tor: Ja cek la lak
Piotr cHeJ niaK (ur. 1992, czę sto cho wa) – fo to graf,
so cjo log, stu dent uWr., za in te re so wa ny szla chet ny mi
tech ni ka mi w fo to gra fii oraz so cjo lo gią wi zu al ną.
Wernisaż 16 stycznia, g. 18:00 | za szafą, ul. św. marcina 4 

OD KleOpatry DO nelsOna
bal KostiumoWy  KróloWeJ WiKtorii
Wy sta wa opo wia da o słyn nym lon dyń skim ba lu
z 1897r. zor ga ni zo wa nym dla uczcze nia dia men to we -
go ju bi le uszu pa no wa nia kró lo wej Wik to rii. uczest ni cy
ba lu wcie li li się w le gen dar ne po sta cie, jak Kle opa tra,
se mi ra mi da, kró lo wa sa ba czy ry szard lwie ser ce.
Wystawie towarzyszą zajęcia dla dzieci i młodzieży:
maski karnawałowe - warsztaty plastyczne
Wer ni saż 9 stycz nia 2015, godz. 17:00 | mu zeum mie dzi
w le gni cy, wej ście od ul. św. Ja na

Jan miO Du szeW sKi dra bi na
Per for mance | Wy sta Wa | sPo tKa nie au tor sKie 
Jan mio du szew ski. fa bry ka me bli. Pre zen ta cja do ku men ta cji
dzia łań ar ty stycz nych z lat 2002-2014.
od au to ra: nte re su je mnie sy tu acja ma lar stwa; je go obec na kon -
dy cja. W ga le rii en tro pia za mie rzam przed sta wić pró bę trak ta -
tu -per for man ce bę dą ce go ma ni fe sta cją in tu icji na te mat punk tu
w ja kim znaj du je się dys cy pli na, w po ło wie dru giej de ka -
dy XXi wie ku. z czym kon fron tu je my się obec nie? Jak wi dzi my
ho ry zon ty ma lar stwa po do świad cze niu ka ru ze li eks pe ry men -
tów, prze kro czeń i re wo lu cyj nych wstrzą sów?  Po ka zy wa -
na w ga le rii en tro pia dra bi na (sy tu acja ma lar stwa w ro ku 2015)
bę dzie za rów no ak cją jak i po zo sta wi ślad na ścia nie ga le rii
w po sta ci ob ra zu -dra bi ny. ostat nio zaj mu je mnie per for ma -
tyw ność ob ra zu – trak tu ję ob raz ma lar ski ja ko ak tyw ny mo del
po wsta ją cy in si tu, w trak cie per for man su.
Jan mio du szeW sKi stu dio wał w PWssP w ło dzi, 1994-1996,
i asP w War sza wie, 1996-1999; pra cę dy plo mo wą zre ali zo wał
na Wy dzia le ma lar stwa w pracowni prof. zbigniewa go stom -
skie go. od 2002 wszyst kie wy stą pie nia sy gnu je: fabryKa
mebli. zaj mu je się ma lar stwem, in sta la cjąv i per for man ce.
spo tka nie od by wa się w ra mach cy klu szczyt for my.
vK or dy na cja cy klu: Ka ro li na fre ino
13 stycznia 2015, godz. 18:00 | Ga le ria en tro pia,
ul. rzeź ni cza 4. Wy sta wa trwa do 26.01.2015

maŁGOrzata zuKterOWsKa móJ PeJzaŻ
Wystawa z cyklu Patio młodycH
ab sol went ka wro cław skiej asP na Wy dzia le ma lar stwa
i Pro jek to wa nia gra ficz ne go. Po za ma lar stwem zaj mu -
je się gra fi ką i rzeź bą. ar tyst ka: two rząc ob ra zy po wra -
cam do pod staw ma lar stwa, ja kim są ko lor, pla ma,
for ma, szu kam po wią zań mię dzy ni mi oraz ich wza jem -
nych re la cji. na wy sta wie pre zen tuje jest 20 ob ra zów.
Wystawa czynna do 1 lutego 2015 | muzeum miejskie
Wrocławia, stary ratusz



W styczniowym numerze ODRY: · W Polsce nie ma wolnych mediów: M. BAJER, L. SZOT
· URBANEK A.VILKS – łotewski wilk · JEROFIEJEW: Być w Rosji pisarzem. Być i nie być
ŚWIETLICKIM · TOEPLITZ O KOŁAKOWSKIM · Ciała całkiem obnażone w ZACHĘCIE · Dzieci
konceptualizmu · KLIMKO-DOBRZANIECKI · MACCAIG · VERDINS · NYFF

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; dcik@okis.pl

DEBUTS
ZBIOROWA WYSTAWA FOTOGRAFII

Syl wet ki 36 naj zdol niej szych, pol skich
fo to gra fów, fi na li stów pierw szej edy cji
pro jek tu DEBUTS. Or ga ni za to rzy: in ter -
ne to we ma ga zy ny fo to gra ficz ne: „doc!
pho to ma ga zi ne” i „con tra doc!”.
Naj młod szy z uczest ni ków ma 21 lat,
a naj star szy – 42, ale wszy scy bez wy -
jąt ku swój fo to gra ficz ny de biut mie li
w cią gu 3 ostat nich lat.

Wystawa czynna do 17 stycznia 2015
DCF Domek Romański, pl. bpa Nankiera 8

PIOTR BŁAŻEJEWSKI W DRODZE – RAZEM ZE MNĄ
Wy sta wa zwią za na jest z ju bi le uszem 40-le cia pra cy twór czej i aka de mic kiej prof.
Pio tra Bła że jew skie go, jed ne go z naj waż niej szych ma la rzy wro cław skie go struk -
tu ra li zmu, twór cy nie zwy kle istot ne go dla pol skiej abs trak cji geo me trycz nej.

Wystawa czynna do 18 stycznia 2015. Galeria BWA, MOS w Gorzowie Wlkp.,
ul. Pomorska 73, Gorzów Wielkopolski

ME TA FO RY RE AL NO ŚCI 2014
Zbio ro wa wy sta wa fo to gra fii Okrę gu
Dol no ślą skie go Związ ku Pol skich Ar -
ty stów Fo to gra fi ków, na któ rej swo je
pra ce za pre zen tu ją: Ewa An drze jew -
ska, Jan Bort kie wicz, Ja cek Braun,
Cze sław Chwisz czuk, Zdzi sław Da dos,
Sła woj Du biel, An drzej Du dek -Dürer,
Alek Fi gu ra, To masz Fronc kie wicz,
Bar ba ra Gór niak, Wal de mar Grze lak,
Ze non Ha ra sym, Ro man Hla wacz, Ja -
ni na Hob gar ska, Zdzi sław Ho lu ka,
Da ria Ilow, Pa weł Jan cza ruk, Piotr Ko mo row ski, Ry szard Kop czyń ski, Krzysz -
tof Ko wal ski, Krzysz tof Ku czyń ski, Sta ni sław Ku la wiak, Ja cek La lak, Mag da -
le na La so ta, Adam Le sisz, Ja ro sław Maj cher, Ewa Mar ty ni szyn, Ma rek
Ma ru szak, Ja nusz Mo nia to wicz, Ja nusz Mu siał, Piotr Ma ciej No wak, Wa cław
Ro piec ki, An drzej Ru ty na, Krzysz tof Saj, Ali na Ści bor, Do ro ta Sit nik, Ma ciej
Sta wiń ski, Jo an na Sto ga, Ra fał Wa rze cha, Je rzy Wi klend, Iwo na Woj ty cza -
-Fronc kie wicz, Woj ciech Za wadz ki, Wal de mar Zie liń ski.
Ty tuł wy sta wy jest po ję ciem sze ro kim, a w przed sta wio nych pra cach twór cy
po słu gu ją cy się ob ra zem fo to gra ficz nym okre śla ją w róż no rod nych kon tek -
stach i zna cze niach swo je re la cje z ota cza ją cą ich rze czy wi sto ścią.

Wernisaż 22 stycznia 2015, godz.17.00. Wystawa czynna do 21 lutego 2015
DCF Domek Romański Galeria OKiS, pl. bpa Nankiera 8 

Marek Maruszak, Falisty oddech miasta

XII EDYCJA WYSTAWY ZNAD DUNAJU, WEŁTAWY I WISŁY.
MEDALIERZY I ICH DZIEŁA W BUDAPESZCIE

Na wystawie swoje prace prezentują przed sta wi -
cie le czte rech kra jów: Jo sef Ka rol Höger i Ro man
Lugár ze Sło wa cji, Mi ro sla va Nová i Ota kar Dušek
z Czech, Éva Var ga i Virág Sza bó z Wę gier, Jo an -
na Be bar ska, Ali cja Ma jew ska i Se ba stian Mi ko łaj -
czak z Pol ski. Or ga ni za tor: OKiS we Wro cła wiu
w ra mach Spo tkań Wy szeh radz kich. Ku ra to rzy:
K. Zię ba, B. Ko wa lew ski.

Wer ni saż 16 stycz nia 2015, godz. 18.00. Wystawa czynna do 8 lutego 2015
Ga le ria Wę gier skie go Zw. Ar ty stów Pla sty ków, ul. Andrássy, nr 5, I p., Bu da peszt 

KOLĘDY NA NOWY ROK
KONCERT NAJPIĘKNIEJSZYCH
PASTERAŁEK I KOLĘD ŚWIATA

Ośro dek Kul tu ry i Sztu ki we Wro cła wiu
za pra sza na KONCERT KOLĘD w wy ko -
na niu ze spo łu Spi ri tu als Sin gers Band
pod ho no ro wym pa tro na tem Ar cy bi -
sku pa Me tro po li ty Wro cław skie -
go – Jó ze fa Kup ne go oraz Mar szał ka
Wo je wódz twa Dol no ślą skie go – Ce za -
re go Przy byl skie go.

10 stycz nia 2015, godz. 19.30 
Ba zy li ka Mniej sza pw. św. Elż bie ty

Bi le ty: 20 zł (przed sprze daż) 
w DCIK OKiS, Ry nek -Ra tusz 24

25 zł – go dz. przed kon cer tem w Bazylice
Dzie ci do lat 10 – wstęp wol ny.

In fo i re zer wa cje: tel. 71 342 22 91
e -ma il: dcik@@okis.pl

DOL NO ŚLĄ SKIE KO LĘ DO WA NIE!
ZE SPÓŁ SPI RI TU ALS SIN GERS BAND:
16 stycz nia – Cen trum Edu ka cji, Tu ry sty ki

i Kul tu ry w Stro niu Ślą skim, 
17 stycz nia – Pa łac Łom ni ca

18 stycz nia – Ząb ko wic ki Ośro dek Kul tu ry

THE WEL L NESS SO UND:
22 stycz nia – Te atr Zdro jo wy

w Ku do wie -Zdro ju
23 stycz nia – Trze bie szo wic ki

Za mek na Ska le 

OKIS_250_CJG  22.12.2014  13:35  Strona 1
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sPo tKa nia  »  »  »
Kurs HistOrii sztuKi
renesans
G. 12:00 | muzeum narodowe
we Wrocławiu. Bilet 5 zł
Wy ciecz Ki  »  »  »
prze Cza – sKO rOGOszCz
mi KO lin – prze Cza
Prowadzą: sanisław bo bo -
wiec, iwona Ko wal czyk 
G. 7:20 | Dwo rzec Głów ny pKp
dla dzie ci »  »  »
przypaDKi DOKtOra
BOniFaCeGO trĄBKi
spek takl dla dzie ci
G. 16:00|BF im part. Bi let 15 zł
pO ra neK Fil mO WO -
-Warsz ta tO Wy We WrO
G. 12:30 |Cs WrO. Wstęp wol ny!
Czer WO ny Kap tu reK
G. 12:30 | te atr lal ki i ak to ra, 
Wał brzych. Bi le ty: 18/15zł
19 i 2015  PoniedziałeK

Kon cer ty  »  »  »
piOsenKi DO nuCenia
Jo an na Kacz ma rek – śpiew,
skrzyp ce. Je rzy Kacz ma rek
„Wilk” – for te pian
G. 18:00 | Kmil. Wstęp wolny!
fil my  »  »  »
Film O martinie
lutHerze KinGu
american movie club
G. 16:00| D.B.p. american Corner
sPo tKa nia  »  »  »
pOD piÓ rem aniO Ła
Wie czór au tor ski
mirosłaWa oWczarKa
G. 18:00 | sa lo nik trzech muz

ŹrÓ DŁa te atru
spotkanie z prof. m. Kocurem,
pro w. prof. Ja nusz de gler
G. 18:00 | iG sa la te atru la bo ra -
to rium. Wstęp wol ny!
Czynne pOnieDziaŁKi
fedra fitness Jo an na zdra da
G. 19:00 | tp sce na Ka me ral na.
Wstęp wol ny!
20 i 2015  WtoreK

Kon cer ty  »  »  »
Halina KuniCKa
recital - to były piękne dni
G. 17:00 | sala audytoryjna.
Bilet 20 zł
masala sOunDsystem
G. 20:00 | Cen trum re ani ma cji
Kul tu ry, ul. Jagiellończyka
Blues Jam sesiOn
G. 20:00|BF impart. Wstęp wolny!
sPeK ta Kle  »  »  »
transatlan tyK
G. 19:00 |Wro cław ski te atr
Współ cze sny. sce na na stry chu
sPo tKa nia  »  »  »
GranD J. WiśnieWsKieGO
G. 16:00 | D.B.p. Oddział Książki
mówionej, parter
aniOŁy śmierCi
dysk. Klub Książki Kryminaln.
G. 16:00 | D.B.p. informatorium
dla dzie ci »  »  »
mOnety ze sKarBOnKi
rODziCÓW
ferie w ossolineum,
prowadzi grzegorz Polak
G. 11:00 | Gmach Gł. Ossolineum

Grupa mOtyla nOGa malarstWo
tym ra zem gru pa mo ty la no -
ga – an na gutt, mar ta Kon stan -
ty no wicz, John Win nic ki i ma rek
Żar czyń ski – za pra sza na wy -
sta wę do nie ty po we go miej sca,
ja kim jest mad cli nic. te ma tem
wy sta wy jest ko bie ta. eks po zy -
cja prze sta wia bar dzo zróż ni co -
wa ną ga le rię po sta ci ko bie cych,
z któ rych każ da ina czej po -
strze ga swo ją ro lę w świe cie.
za re zen to wa ne zo sta ną pra ce
za rów no te naj now sze, któ re
po wsta ły na po trze by wy sta wy jak i wcze śniej sze. czuj ne oko
ob ser wa to ra bę dzie mo gło do strzec jak zmi nia ją się sta ny du -
cha i pre cy zja sto so wa nych tech nik ma lar skich każ de go ar ty -
sty z osob na, ich doj rza łość i emo cje ar ty stycz ne.
Wer ni saż 24 stycz nia, godz. 18:00 | maD Cli nic Wro cław,
ul. po nia tow skie go 7 c. Wstęp wol ny!

renata zaGaJCzyK-KOCiemsKa
obrazy florystyczne
od 1978 ro ku zaj mu je się twór czo ścią rę ko dzie ła ar ty -
stycz ne go two rzy ob ra zy flo ry stycz ne, ma lu je pi san ki, pi -
sze wier sze. bie rze udział w wy sta wach in dy wi du al nych
i zbio ro wych, pro wa dzi warsz ta ty z dzieć mi i do ro sły mi.
Wy da ła 8 to mi ków po etyc kich, po rad nik mo je ob raz ki,
ka len da rze au tor skie oraz książ kę bio gra ficz ną z oka -
zji 70 uro dzin pt. Prze szłość jest bra mą w przy szłość.
za swo ją twór czość otrzy ma ła wie le na gród i wy róż nień.
W 2012 ro ku w kon kur sie or ga ni zo wa ne go przez od dział
mię dzy na ro do wej aso cja cji Pol skich Ko biet zdo by ła ty tuł
mi strzy ni sztu ki sło wa – Po nad gra ni ca mi. ozna czo -
na srebr nym Krzy żem za słu gi za ca ło kształt dzia łal no -
ści dla ko biet i ro dzi ny. 
15 stycz nia, godz. 16:00 | Ga le ria Klu bo wa Dol no ślą skie go
sto wa rzy sze nia ar ty stów pla sty ków, pl. św. ma cie ja 5a

OBrazy FOlOWane sztu Ka WłóK na
eWa ma ria Po ra doW sKa -Wer sz ler

ele men tar ne cząst ki –
drga ją ce ato my włók na po -
przez we wnętrz ne sku pie -
nia prze kształ ca ją się
w nich w struk tu rę zwar tą
i mo nu men tal ną, ema nu ją -
cą spo ko jem zrów no wa żo -
nych po rząd ków.
Współ dzia ła nie prze strze ni
i świa tła, raz pro mie niu ją -
ce go z wnę trza – roz świe -
tla ją ce go mrok, w in nym

przy pad ku roz ja śnia ją ce go mrocz ne cen trum sta je się
waż nym te ma tem me ta fo rycz nym i pla stycz nym.

prof. J. zdu niew ski
Wer ni saż 16 sty cznia 2015, godz. 18:00 (do 25.02) | Galeria
tkacka na Jatkach, ul. stare Jatki 19/23

elżBieta WODaŁa florotyPie
X -le cie Pra cy tWór czeJ

od 2004 r. two rzy kom -
po zy cje wy kle ja ne z za -
su szo nych czę ści ro ślin.
swo ją twór czość pla -
stycz ną wy wo dzi od li -
ścia ków wro cław skie go
ar ty sty cze sła wa ro dzie -
wi cza, pre zen tu jąc cha -
rak te ry stycz ny dla sie bie
i roz po zna wal ny spo sób
wy po wie dzi. ory gi na ły li -
ścia ków prze twa rza na
ro dzaj ar ty stycz nej gra fi ki

cy fro wej, któ rą okre śla mia nem flo ro ty pii.
W pro gra mie wer ni sa żu: kon cert uczniów osm i i ii st.
im. K. szy ma now skie go we Wro cła wiu
Wernisaż 5 stycz nia 2015, godz. 18:00 | salonik trzech muz,
ul. zawalna 7 (www.el zbie ta wo da la.net ga le ria.pl)

Pejzaż mazurski
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21 i 2015  Środa

sPeK ta Kle  »  »  »
aKrO pO lis Ki no te atral ne 
G. 19:00|iG sa la Ki no wa W. wol ny!
OKnO na parlament
G. 19:00 | tp sce na Ka me ral na
sKrzy peK na DaCHu
G. 19:00 | Ope ra Wro cław ska
sPo tKa nia  »  »  »
CaraVaGGiO
seKrety malarzy
G. 16:00|D.B.p. Czytelnia ii piętro
W śWieCie sOFt sCienCe
FiCtiOn – „DaWCa”
G. 18:30 | Biblioteka niemiecka
22 i 2015  czWarteK

Kon cer ty  »  »  »
Ka rO li na Czar neC Ka
kon cert te atru Pio sen ki
G. 19:00|BF im part. Wstęp wol ny
sPeK ta Kle  »  »  »
tazm mil Cze nie śWia tŁa
spek takl PracoWni rosa
G. 19:00 | iG sa la te atru la bo ra -
to rium. Bi le t 15 zł
OKnO na parlament
G. 19:00 | sce na Ka me ral na
sKrzy peK na DaCHu
G. 19:00 | Ope ra Wro cław ska
pO ma raŃ CzyK
G. 19:00 |Wro cław ski te atr
Współ cze sny. ma ła sce na
fil my  »  »  »
KOWalsKi i sCHmiDt
450. jubileuszowy odcinek
G. 18:00 | tVp Wrocław
sPo tKa nia  »  »  »
elżBieta KOśCielaK:
maria michałowska
G. 17:00 | muzum narodow
we Wrocławiu. Wstęp wolny!

dla dzie ci »  »  »
WeneCJa pÓŁnOCy, Czyli
OpOWieśCi O mOstaCH
WrOCŁaWsKiCH
ferie w ossolineum,
prowadzi grzegorz Polak
G. 11:00 | Gmach Gł. Ossolineum
CO tO znaCzy mieć serCe?
akademia starszaka
G. 18:30 | D.B.p. 7 Kontynentów
23 i 2015  PiĄteK

Kon cer ty  »  »  »
maCieK BalCar liVe
G. 19:00| BF ip mart. Bi le ty 40/30
sPeK ta Kle  »  »  »
Cy ru liK se Wil sKi
G. 19:00 | Ope ra Wro cław ska
tazm mil Cze nie śWia tŁa
spek takl PracoWni rosa
G. 19:00 | iG sa la te atru la bo ra -
to rium. Bi le t 15 zł
zaCHODnie WyBrzeże.
pOWrÓt na pustyniĘ
G. 19:00 | teatr polski sce na im.
J. Grze go rzew skie go
mayDay
G. 19:00 | tp sce na Ka me ral na
pO ma raŃ CzyK
G. 19:00 |Wro cław ski te atr
Współ cze sny. ma ła sce na
Ka spar
G. 19:00 |Wro cław ski te atr
Współ cze sny. sce na na stry chu
emiGranCi  
G. 19:00 | te atr Dra ma tycz ny
w Wał brzy chu, scena Kameralna
Wy sta Wy  »  »  »
sKarB z GŁOGOWa
G. 17:00|mu zeum mie dzi, le gni ca
WOJCieCH maŁKOWiCz
fotografie w technice gumy
G. 17:30 | D.B.p. G. pod plafonem

16. Bien na le sztu Ki me DiÓW
WrO 2015
Wy da rze nia otWar cia: 13-17 ma Ja 2015 
| Wy sta Wy do Wrze Śnia 2015
cen trum sztu ki Wro za koń czy ło wła śnie przyj mo wa -
nie zgło szeń do pro gra mu bien na le Wro 2015. te go -
rocz ny oPen call oka zał się re kor do wy – po przez
do stęp ny on li ne for mu larz na de sła no z ca łe go świa ta
po nad 2300 prac i pro po zy cji. do star cza ne pra ce są
na bie żą co re je stro wa ne, a wkrót ce roz pocz nie się
pro ces prze glą da nia i wy bo ru tych, któ re zo sta ną za -
pre zen to wa ne pod czas wy staw, pro jek cji, per for man -
sów i kon cer tów bien na le.
Cen trum sztu ki WrO | Wi dok 7| www.wro cen ter.pl

Łu Kasz Gier laK re Kon struK cJa Por tre tu
ce lem twór czych po szu ki wań łu ka sza gier la ka, pre zen to wa -
nych na wy sta wie jest pró ba stwo rze nia przy po mo cy środ ków
pla stycz nych nie ty po wej for my por tre tu oscy lu ją ce go po mię -
dzy abs trak cją a fi gu ra ty zmem. in spi ra cją te go cy klu jest nie -
ty po wa do le gli wość zwa na agno zją twa rzy. lu dzie do tknię ci
nią roz po zna ją po szcze gól ne jej czę ści, jed nak że nie po tra fią
po skła dać ich w spój ną ca łość. 
łu Kasz gier laK. ab sol went Wydz. gra fi ki i sztu ki me diów asP
we Wro cła wiu u prof. W. lu py oraz dr ł. Hu cu la ka. dy plom re ali -
zo wał w la bo ra to rium li to gra fii pod kier. prof. P. frąc kie wi cza
oraz w Pra cow ni Pro jek to wa nia gra ficz ne go u prof. J. J. alek siu -
na (dy plom z wy róż nie niem). W la tach 2009-11 stu dio wał ry su nek
u prof. e. ge ta -stan kie wi cza. Je go dy plom, agno zja twa rzy zo stał
uho no ro wa ny na gro dą Pre zy den ta gdań ska na kon kur sie naj lep -
szych dy plo mów 2013 w gdań sku.
Wer ni saż 9 stycz nia, godz. 17:30 |  Ga le ria ring
ry nek 12, le gni ca. Wstęp wol ny!za KO CHa ne Kart Ki

Ko lek cja kar tek pocz to -
wych o te ma ty ce mi ło snej
ze zbio rów wy bit nych
wro cław skich ko lek cjo ne -
rów – prof. Paw ła ba na sia
i ma riu sza Kot kow skie go. 
nie wiel ka for ma gra ficz -

na, ja ką jest pocz tów ka, od swo ich na ro dzin sztur mem
zdo by ła na sze ser ca, sta jąc się naj po pu lar niej szym środ -
kiem do pro wa dze nia ko re spon den cji. 
od lat 70. XiX w, kie dy ilu stro wa ne kart ki pocz to we ofi -
cjal nie we szły do obie gu, kar ta ko re spon den cyj na zy ska -
ła no wą wy mo wę, sta jąc się dzie łem sztu ki i wdzięcz nym
obiek tem ko lek cjo ner skim.
Wystawa czynna od 23 stycz nia 2015 | mu zeum pocz ty
i te le ko mu ni ka cji, ul. Krasińskiego 1 (do 28.02 pn-pt 10-15,
śr. 10-17, nd 11-16, wtorki nieczynne)

ani mal pla net W ra macH 3 eu ro PeJ -
sKie go fe sti Wa lu szKła Play WitH glass

Już po raz dru gi w le gni cy
za pre zen to wa na zo sta nie
głów na wy sta wa eu ro pej -
skie go fe sti wa lu Play with
glass. Po ze szło rocz nej
wy sta wie ufo: uni kat -
-for ma -obiekt, bę dzie to
ani mal Pla net, czy li kró le -
stwo zwie rząt i form
szkla nych. Wy sta wa pre -
zen tu je 35 obiek tów 18

ar ty stów z 14 kra jów eu ro py.
Wer ni saż 9 stycz nia, godz. 18:00 |  Ga le ria ring
ry nek 12, le gni ca. Wstęp wol ny!
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KO Wal sKi i sCHmiDt
Ju bi le uszo Wy 450 od ci neK Pro gra mu
W stycz niu 2015 na an te nach tVP Wro cław i nie miec -
kiej te le wi zji rbb zo sta nie po ka za ny ju bi le uszo wy, 450.
od ci nek pro gra mu Ko wal ski i schmidt.
Pro gra m spo łecz no -kul tu ral ny re ali zo wa ny w for mie
ma ga zy nu w ra mach trans gra nicz nej współ pra cy po -
mię dzy wro cław skim od dzia łem te le wi zji Pol skiej sa
i ber liń skiej te le wi zji pu blicz nej rbb. Pierw sze pi lo ta -
żo we od cin ki pro gra mu da to wa ne są na rok 1993, a re -
gu lar na emi sja trwa nie prze rwa nie od ro ku 1995.
Pra wie dwie de ka dy obec no ści na an te nie sta wia ją
program w gro nie naj dłu żej utrzy mu ją cych się na an te -
nie tVP po zy cji o po dob nym cha rak te rze.
au to rzy Kin ga Wo ło szyn -Ko wan da i Krzysz tof czaj ka,
pre zen tu jąc te ma ty z za kre su kul tu ry, oby cza jów, go -
spo dar ki, po li ty ki, eko lo gii czy za gad nień spo łecz nych,
nie ucie ka ją od tzw. te ma tów trud nych, zwłasz cza do -
ty czą cych hi sto rycz nych za szło ści i ich wpły wu na te -
raź niej szość.
for mu ła pro gra mu za kła da pre zen to wa nie po szcze gól -
nych te ma tów z punk tu wi dze nia prze cięt ne go miesz -
kań ca Pol ski i nie miec. dzię ki te mu au to rom uda je się
udo wod nić, że praw dzi wy dia log pol sko -nie miec ki jest
moż li wy na wet w kwe stiach po wszech nie uwa ża nych
za kon tro wer syj ne. oba la ne są przy tym ste reo ty py,
cza sa mi od daw na za ko rze nio ne w spo łecz nej świa do -
mo ści obu na ro dów. Pol scy i nie miec cy wi dzo wie ma ją
też szan sę do strzec, że wie le pro ble mów ży cia co dzien -
ne go jest iden tycz nych po obu stro nach gra ni cy, po mi -
mo róż nic w stop niu za moż no ści spo łe czeństw.
Pro gram speł nia rów nież waż ną funk cję kul tu ral ną, re -
gu lar nie pre zen tu jąc i pro mu jąc osią gnię cia mło dych
twór ców z Pol ski i nie miec.
miej scem re ali za cji fe lie to nów jest sze ro ko poj mo wa -
ny ob szar pol sko -nie miec kie go po gra ni cza, w tym te -
re ny, któ re z ra cji swo je go po ło że nia nie czę sto
gosz czą w ogól no kra jo wych me diach, np. po wiat zgo -
rze lec ki czy łu ży ce.
Pra wie 20 lat obec no ści „Ko wal skie go i schmid ta”
na an te nie pol skiej i nie miec kiej te le wi zji spra wi ło, że
pro gram do cze kał się no we go po ko le nia wier nych wi -
dzów, za in te re so wa nych pol sko -nie miec ki mi re la cja mi,
i stał się jed ną z wi zy tó wek te le wi zji Wro cław.
Pro gram zo stał na gro dzo ny wie lo ma pre sti żo wy mi na -
gro da mi, m.in. Pol sko -nie miec ką na gro dą dzien ni kar -
ską, grand Prix cir com re gio nal oraz na gro dą dia log.
re dak cja pol ska: Kin ga Wo ło szyn -Ko wan da
re dak cja nie miec ka: Krzysz tof czaj ka
22 stycz nia 2015, godz. 18:00 czwartek | tVp Wro cław,
emi sja ju bi le uszo we go od cin ka

DOl nO ślĄ sKa GieŁ Da FO nO Gra FiCz na
dol no ślą ska gieł da fo no gra ficz na to cy klicz ne wy da rze nie kul -
tu ral ne, któ re co ty dzień, w każ dą so bo tę, przy cią ga ko lej nych
mi ło śni ków mu zy ki. to miej sce otwar te dla wszyst kich: wy -
daw ców, skle pów pły to wych, ko lek cjo ne rów, wiel bi cie li płyt wi -
ny lo wych, ka set ma gne to fo no wych, kom pak tów i in nych
no śni ków z mu zy ką. co so bot nie spo tka nia we wro cław skim
Klu bie fir lej to do sko na ła oka zja, aby uzu peł niać swo ją ko lek -
cję mu zy ki, na być tro chę no wych na grań, od sprze dać, od dać
nie po trzeb ne pły ty, po wy mie niać się ni mi lub po pro stu spo -
tkać się i po roz ma wiać w przy ja znej at mos fe rze.
10, 17, 24 i 31 stycznia w godz. 13:00-15:00 | Klub Fir lej,
ul. Gra bi szyń ska 56. Wstęp wolny!

24 i 2015  sobota

Kon cer ty  »  »  »
WŁO DeK paW liK triO
G. 19:00 | BF im part
Bi le ty: 70/60/50 zł
sPeK ta Kle  »  »  »
mayDay
G. 18:00 | sce na Ka me ral na
leW na uliCy - premiera
G. 18:00 | teatr pWst
Ka Wa ler sreBr neJ rÓ ży
ri chard strauss
G. 19:00 | Ope ra Wro cław ska
tazm mil Cze nie śWia tŁa
spek takl PracoWni rosa
G. 19:00 | iG sa la te atru la bo ra -
to rium. Bi le t 15 zł
pO ma raŃ CzyK
G. 19:00 |Wro cław ski te atr
Współ cze sny. ma ła sce na
zaCHODnie WyBrzeże.
pOWrÓt na pustyniĘ
G. 19:00|sce na Grze go rzew skie go
Ka spar
G. 19:00 |Wro cław ski te atr
Współ cze sny. sce na na stry chu
emiGranCi  
G. 19:00 | te atr Dra ma tycz ny
w Wał brzy chu, scena Kameralna
zanim CHŁODem 
pOWieJe DzieŃ
G. 19:00 | te atr mo drze jew skiej
w le gni cy. Bi le ty: 15/25 zł
Wy sta Wy  »  »  »
Grupa mOtyla nOGa
ma lar stwo, te mat Ko bie ta
G. 18:00 | maD Cli nic, ul. po nia -
tow skie go 7c. Wstęp wol ny!

sPo tKa nia  »  »  »
KOBieta W śWieCie sztuKi
nim fy, ru sał ki i pa ster ki, czy li
o spo so bach uka zy wa nia ko -
biet w okre sie ba ro ku i ro ko ka 
G. 12:00 | muzum narodowe
we Wrocławiu. Wstęp wolny!
GieŁ Da FO nO Gra FiCz na
G. 13:00 | Fir lej. Wstęp wol ny!
taneCzna sOBOta
Warsz ta ty ta ne cze, po ka zy
tań ca oraz dan cing
G. 19:00 | CK zamek. Bilet 35 os.
Wy ciecz Ki  »  »  »
le śni Ca – Jar nOŁ tÓW
prow. mi ro sła wa Ha lik (12 km)
G. 10:00 | le śni ca pę tla tram wa -
jo wa li nii 10 i 20  
WO KÓŁ WrO CŁaW sKie GO
ra tu sza
G.10:00|pl. sol ny, t. 605-544-766
BO BO li Ce (szop ka)
że lO Wi Ce (kolor. epi ta fia) 
Bar DO (ba zy li ka i szop ka) 
in fo i za pi sy | tel. 609 941 775
25 i 2015 niedziela

Kon cer ty  »  »  »
Katarzyna GrOnieC
zoo pio sen ki a. osiec kiej
G. 18:00 |te atr lal ki i ak to ra, 
Wał brzych. Bi le ty: 65/60zł
luxtOrpeDa
G. 19:00 | Klub eter. Bi le t 45zł
sPeK ta Kle  »  »  »
musiCal metrO
G. 16:00 i 20:00 | Hala stulecia
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Biu rO li te raC Kie
Premiery WydaWnicze styczeŃ 2015
in ti ma thu le Jo an na mu el ler 

ty tuł książ ki na wią zu je do ła -
ciń skie go ul ti ma thu le, co
ozna cza ko niec świa ta, kres
cze goś bądź ostat nie zna ne
miej sce. W geo r gi kach We rgi -
liusz użył te go okre śle nia
w zna cze niu ul ti ma tum. Ku
któ re mu z tych zna czeń skła -
nia się au tor ka? tom jest po -

dzie lo ną na sie dem miesz kań twier dzą du cho wą,
ma cie rzyń ską in tym ną wy spą. spra wy pu blicz ne zma -
ga ją się tu z do świad cze nia mi pry wat ny mi, le żą cy mi
nie kie dy na sa mych krań cach wy po wia dal no ści.
premiera 12 stycz nia

Ko smo nau ci grze go rz Wró bleW sKi
W po etyc kich mi nia tu rach grze gorz Wró blew ski przed -
sta wia rze czy wi stość zło żo ną z ża lu, sa mot no ści i tę sk -
not czło wie ka, jak rów nież z pier wot nej pro sto ty

i har mo nij no ści świa ta na tu -
ry. Wrzu co ny w te re alia pod -
miot wal czy o prze trwa nie –
ce ni ży cie, na wet je śli jest
trud ne i bo le sne, po nie waż
ro zu mie je go kru chość i wy -
jąt ko wość. „Ko smo nau ci” to
rów nież rzecz o prze raża ją cej
od le gło ści – po mię dzy zie mią
a mar sem, wo dą a nie bem,

czło wie kiem a zwie rzę ciem i wresz cie, a mo że przede
wszyst kim – po mię dzy dwoj giem lu dzi.
premiera 19 stycz nia

Ko miKs Wier szem Po uKra iŃ sKu
al bum pre zen tu ją cy szes na ście prac fi na li stów trze ciej
edy cji kon kur su Ko miks wier szem or ga ni zo wa ne go
przez bl. Ju ro rzy edy cji, któ ra w ca ło ści po świę co na zo -
sta ła współ cze snej po ezji ukra iń skiej w prze kła dach
ane ty Ka miń skiej oraz boh da na za du ry, wy ło ni li pra ce
dia me tral nie róż ne. Każ dy z au to rów stwo rzył nie po -
wta rzal ną wi zu al ną nar ra cję, ope ru ją cą cha rak te ry -
stycz ną pa le tą środ ków wy ra zu. Każ de mu z laureatów
uda ło się prze nieść po ezję do świa ta ko mik su w wy jąt -
ko wo in try gu ją cy spo sób.
premiera 26 stycz nia
Książ ki do ku pie nia w księ gar ni po ezjem.pl oraz w Księ gar ni
w re dak cji Biura literackiego, przejście Grncarskie 2

Port literacKi 2015 Po godzinacH
Wie czór au tor ski Jo an ny mu el ler, któ ra prze czy ta wier sze
z pre mie ro wej książ ki in ti ma thu le oraz wro cław skie go
pi sa rza, mu zy ka i łucz ni ka fi li pa za wa dy, któ ry za pre -
zen tu je swo ją no wą książ kę pro za tor ską Pod słoń ce by -
ło. spo tka nie po pro wa dzi Woj ciech bo no wicz.
15 stycznia 2015, godz. 18:00 | Biuro literackie, przejście
Garncarskie 2. Wstęp wolny!

mirOsŁaW OWCzareK Pod Pió rem anio ła
W pro gra mie wie czo ru: pro mo cja de biu tanc kie go to mi ku wier -
szy oraz wy jąt ko we nie spo dzian ki przy go to wa ne przez au to -
ra! opra wa mu zycz na: macieJ gut (gi ta ra).
mireK oWczareK, po dróż nik i po szu ki wacz przy gód. Świat
zwie dza z wy so ko ści ro we ru. Ple ner, z tej per spek ty wy jest po -
dob no bar dziej wy ra zi sty i bo gat szy w tlen. nie boi się prze le -
wać krwi. Ho no ro wo od dał 45 li trów kar ma zy no we go zło ta.
cie ka we, ilu lu dziom ra zem z krwią prze ka zał swój opty mizm?
nie boi się ży wio łów. bę dąc „mor sem”, z za pa łem tę sk ni za zi -
mą. z przy zwy cza je nia opi su je świat wier szem, tro chę nad wy -
raz krzy wym okiem.
19 stycz nia 2015, godz. 18:00 | sa lo nik trzech muz, ul. za wal na 7

Beata sieliCKa-KOWalsKa ballady o PodróŻy
Wie czór po etyc ko -mu zycz ny po świę co -
ny twór czo ści ma lar skiej, po etyc kiej, pie -
śniar skiej i wy sta wa ma lar stwa.
Książ ka za wie ra ją ca bal la dy, wier sze, ilu -
stra cje jest bio gra ficz ną opo wie ścią o ko -
bie cie i jej dro dze ży cia, opo wia da
o ro lach, któ re ży cie nam wy zna cza: cór -
ki, żo ny, mat ki, bab ci, dziec ku, ka płan ce,
mnisz ce, świę tej i zwy kłej....

Po trze ba twór cze go wy ra zu wy ni ka u mnie z na pię cia spo wo do -
wa ne go spo tka niem z ota cza ją cą rze czy wi sto ścią, świat rze czy -
wi sty z je go prze mi jal no ścią, z wszech obec no ścią śmier ci, nie
jest moż li wy do za ak cep to wa nia bez wy obraź ni, po zwa la ją cej
do szu ki wać się ukry tych zna czeń i tre ści w tym, co tak nie -
uchron nie osta tecz ne. usi łu ję nadać swo jej eg zy sten cji głęb sze
zna cze nie pró bu jąc po ko nać po czu cie nie do sko na ło ści, nie trwa -
ło ści, strach przed śmier cią, sta wia jąc py ta nia o sens ży cia.
24 stycznia 2015, godz. 17:00 | Kawiarenka rozgrzej Duszę,
pl. Dominikański 2

DysKusyJny KluB muzyCzny (DKm)
no wa ini cja ty wa non -pro fit, za wsze w dru gą śro dę każ de go
mie sią ca o 18:00. spo tka nia or ga ni zu je re dak cja blo ga ter ra
te ne bro sa, zaj mu ją ce go się sze ro ko po ję tą mu zy ką „mrocz ną”.
dKm to se ria co mie sięcz nych spo tkań, pod czas któ rych Klu bo wi -
cze słu cha ją jed nej wy bra nej pły ty, a na stęp nie dys ku tu ją na jej
te mat. Wy bór al bu mu jest nie przy pad ko wy, po nie waż dKm to cza -
so prze strzeń re zo nu ją ca wo kół ga tun ków, jak me tal awan gar do -
wy, post -punk, neo folk i no ise, choć or ga ni za to rzy nie wy klu cza ją
wy cie czek w in ne mu zycz ne re jo ny. na pierw szym spo tka niu bę -
dzie od słu chi wa na pły ta no wa alek san dria ze spo łu sie kie ra.
14 stycz nia, godz. 18: 00 | Klub Fir lej, ul. Gra bi szyń ska 56

semier insayiF sPotKanie autorsKie
spo tka nie i pre zen ta cja no wo wy da nej an to lo gii au striac kiej li -
ry ki Pod ję zyk kła dę ci sło wo. (ofi cy na Wy d. atut, Wr-w 2014)
an to lo gia  pre zen tu je sze ro ki wy bór twór czo ści dwóch po ko leń
po etów po wsta łej po ro ku 2000. Wy bór da je wgląd w do ko na -
nia naj now szej po ezji au striac kiej. se mier in say if (au striac ki pi -
sarz i me ne dżer kul tu ry) jest obok fran zo bla, sa bi ne gru ber
i cle men sa set za jed nym z 40 po etów, któ rych wier sze ze bra -
no w an to lo gii. spo tka nie pro wa dzo ne będzie po nie miec ku.
21 stycznia, godz. 11:30 | uWr. instytut Germanistyki, pl. nankiera 15



prO Win CJa peŁ na snÓW
opo wia da o snach, z któ rych nie chce my się
bu dzić, o cza rach co dzien no ści i uświa da -
mia niu so bie, że szczę ście to stan du szy. 
opo wieść o pro stym ży ciu na pro win cji, o si le
ko biet i sztu ce uważ no ści w co dzien no ści.
spo tka nie z cie ka wy mi acz pro sty mi sma ka -
mi, któ re każ dy mo że od kryć w swo jej kuch ni.
W se rii Pro win cja… uka za ły się: Pro win cja peł na ma rzeń, Pro win cja peł na
gwiazd, Pro win cja peł na słoń ca, Pro win cja peł na sma ków, Pro win cja peł na
cza rów, Pro win cja peł na szep tów. inne tytuły autorki: stud nia bez dnia, Kie -
dyś przy błę kit nym Księ ży cu, oplą ta ni ma zu ra mi, czas w dom za klę ty.
Ka ta rzy na ener lich – cza ro dziej ka je zior – mie sza fik cję z praw dą i spla ta
hi sto rię ma zur z opo wie ścia mi czy tel ni ków. zdo by ła ich ser ca umie jęt no -
ścią słu cha nia, ale tak że uśmie chem, wia rą w ma rze nia, po etyc kim ję zy -
kiem i za chwy tem nad świa tem. bez resz ty za ko cha na w ma zu rach
i ro dzin nym mrą go wie, w swo ich książ kach po ka zu je ci chy świat pro win -
cji, któ ry mo że być na praw dę do brym miej scem do ży cia lub po pro stu…
ko cha nia bez po sia da nia. Pro win cjo nal na ko bie ta pra cu ją ca – dzien ni kar -
ka, po et ka, pra co wa ła w do mu kul tu ry, punk cie in for ma cji tu ry stycz nej,
urzę dzie mia sta, by ła opie kun ką osób star szych, wy sta wia ła swo je ob ra -
zy w to ruń skim an ty kwa ria cie, cho dzi ła na warsz ta ty z akwa for ty, kurs
in for ma tycz ny oraz ko sme tycz ny. Wia ry w to, że w ma rze niach Wszech -
świat po ta jem nie sprzy ja, uczy się od Pau la co el ho. Wi dze nia ma gii w ma -
łych mia stecz kach – od bru no schul za i mar ca cha gal la. Pew no ści, że
war to prze ni kać w głąb dni – od ra ine ra m. ril ke go.
Ka ta rzy na ener lich jest pi sar ką nie zwy kłą, po nie waż ona nie opo wia da,
ona cza ru je sło wem. dzię ki jej po wie ściom sta je my się bar dziej wraż li -
wi, peł ni em pa tii, współ czu cia dla in nych. za czy na my do strze gać pięk -
ne ko lo ry i drob ne ra do ści, to, co po win no być w na szym ży ciu
naj waż niej sze, uczy my się wy ba czać, ro zu mieć po stę po wa nie in nych lu -
dzi. Prze sta je my się wsty dzić wła snych emo cji, jak też te go, że miesz -
ka my w ma łych spo łecz no ściach i je ste śmy przy wią za ni do na szej
pro win cji. au tor ka pięk nie o niej opo wia da w wie lo to mo wej se rii, jej sło -
wa są ma gicz ne: peł ne cza rów, szep tów, sma ków, ma rzeń, gwiazd, słoń -
ca. opo wie ści ener lich urze ka ją nas, wcią ga ją, re lak su ją, ale też nie
po zwa la ją za po mnieć, że ży cie nie jest baj ką.

an na grzyb, blo ger ka, re cen zent ka 

mo ją pa sją są pol scy au to rzy. ci pi szą cy dzi siaj i ci, któ rych na zy wa my kla sy ka mi. nie
mam wąt pli wo ści, że dla li te ra tu ry nie zwy kle waż na jest cią głość i prze ra ża mnie fakt,
że je ste śmy kra jem o naj więk szym w eu ro pie wskaź ni ku prze kła dów.
Pol scy au to rzy są rów nie zdol ni jak an giel scy, nie miec cy, hisz pań scy czy… moż na by
tak wy mie niać w nie skoń czo ność. Kie dy zda rza mi się od wie dzić ja kiś kraj, za wsze za cho -
dzę do księ gar ni i z po dzi wem oglą dam sze ro ki wy bór au to rów da ne go ję zy ka. ma my do od ro bie nia

po waż ną lek cję, mu si my na uczyć się sza no wać na szych au to rów, ce nić ich za to, że opi su ją na sze spra wy, nasz kraj, na sze re -
alia. Kie dy tak się sta nie, zaj mą na leż ne im miej sce w księ gar niach.
Wy daw nic two mg pro po nu je Pań stwu książ ki au to rów pol skich, od kla sy ków po de biu ty, któ re zresz tą czę sto oka zu ją się dro -
gą do pro fe sjo nal ne go pi sar stwa. ba zę li te ra tu ry każ de go kra ju sta no wią jej kla sy cy. Wśród na szych au to rów są mię dzy in ny -
mi: Jó zef igna cy Kra szew ski, ma ria ro dzie wi czów na, Wa cław gą sio row ski. to z ich ksią żek mo że my czer pać wie dzę o pol skiej
hi sto rii, tra dy cjach, oby cza jach. dru gą gru pę sta no wią pi sa rze two rzą cy w XX wie ku: le opold tyr mand, ma rian bran dys. trze -
cią zaś au to rzy two rzą cy współ cze śnie. sła wią cy swe ma łe oj czy zny, jak Ka ta rzy na ener lich pi szą ca o uko cha nych ma zu rach.
się ga ją cy w głąb hi sto rii jak Ja ro sław Klo now ski. Prze no szą cy nas w cza sie i prze strze ni, jak mag da le na sta rzyc ka, czy też
w głąb na szej psy chi ki jak Jo an na m. chmie lew ska.
sta ra my się pro po no wać Pań stwu książ ki nio są ce po zy tyw ne emo cje, chce my by ich lek tu ra przy wo ły wa ła na twa rze uśmiech,
po ma ga ła po zbie rać się w cięż kiej sy tu acji, słu ży ła ra dą w kło po tach. czy ta nie jest ra do ścią. chce my się nią z Pań stwem dzie lić.

do ro ta ma li now ska -gru piń ska

Ka ta rzy na ener liCH
& Wy daw nic two mG 

ogła sza ją KOn Kurs na naj lep szą
OpO Wieść z prze pi sem W tle

za pra sza my do na pi sa nia opo wie ści, któ rych bo -
ha te ra mi bę dą tak że prze pi sy. tekst kon kur so -
wy mo że li czyć mak sy mal nie 3600 zna ków
(2 stan dar do we stro ny ma szy no pi su).
tek sty moż na prze sy łać do 28 lu te go na ad res:

ka siae@gma il.com.
W ma ilu na le ży po dać: imię, na zwi sko, ad res za -
miesz ka nia, a po nad to do łą czyć oświad cze nia na -
stę pu ją cej tre ści, z któ rych każ de mu si zo stać
od ręb nie pod pi sa ne.: 1. za po zna łam/za po zna łem się
z re gu la mi nem kon kur su na naj lep szą „opo wieść z prze -
pi sem w tle” do stęp nym pod ad re sem: www.wy daw nic -
twomg.pl oraz na pro fi lu wy daw nic twa mg w por ta lu
fa ce bo ok (fa ce bo ok.com/Wy daw nic twomg) i ak cep tu ję
je go treść. 2. Wy ra żam zgo dę na prze twa rza nie przez or -
ga ni za to ra mo ich da nych oso bo wych do ce lów zwią za -
nych z prze pro wa dze niem Kon kur su, a w przy pad ku
wy gra nej po nad to wy da nia na gro dzo ne go utwo ru.
na gro dą głów ną w Kon kur sie jest pu bli ka cja naj -
lep szych opo wie ści w ko lej nych książ kach Ka ta -
rzy ny ener lich, ze staw 5 ksią żek au tor ki oraz
wspól ny obiad z Ka ta rzy ną ener lich pod czas War -
szaw skich tar gów Książ ki*. Pra ce wy róż nio ne zo -
sta ną wy dru ko wa ne w ko lej nych książ kach
Ka ta rzy ny ener lich.
*or ga ni za tor nie po kry wa kosz tów do jaz du na War -
szaw skie tra gi Książ ki.

Ży czy my do brej za ba wy!

WyDaWniCtWO mG eWa dorota malinoWsKa-gruPiŃsKa
co je st gra ne.pl

kon cen tra tor kul tu ry 
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Łu CJa z lam mer mO Oru
ga eta no do ni zet ti
G. 17:00 | Ope ra Wro cław ska
emiGranCi  
G. 18:00 | te atr Dra ma tycz ny
w Wał brzy chu, scena Kameralna
tazm mil Cze nie śWia tŁa
spek takl PracoWni rosa
G. 19:00 | iG te atr la bo ra to rium
pO ma raŃ CzyK
G. 18:00 |Wro cław ski te atr
Współ cze sny. ma ła sce na
Ka spar
G. 18:00 |Wro cław ski te atr
Współ cze sny. sce na na stry chu
mayDay
G. 19:00 | sce na Ka me ral na
zanim CHŁODem 
pOWieJe DzieŃ
G. 19:00 | te atr mo drze jew skiej
w le gni cy. Bi le ty: 15/25 zł
sPo tKa nia  »  »  »
Kurs HistOrii sztuKi
baroK
G. 12:00 | Gmach muzeum
narodowego we Wrocławiu.
Bilety 5 zł.
Wy ciecz Ki  »  »  »
le GniC Ka/WeJ He rOW sKa
/sta DiOn/nO Wy szpi tal
/sta BŁO Wi Ce/le śni Ca 
Pro wa dzi an na Ha ba siń ska
G. 9:00 | za jezd nia mpK – róg ul.
le gnic kiej i ul. Wej he row skiej
OratOrium marianum uWr.
zwie dza nie z prze wod ni kiem
pro wa dzi an na zwiech
G. 11:50 |zbiór ka – pod szer mie -
rzem. Bi le ty 5 zł + bi let do mu -
zeum uW.  tel. 604 94 89 81
dla dzie ci »  »  »
muzealne KOCie śCieżKi
z literĄ „O”
G. 10:00 | Gmach muzeum
narodowego we Wrocławiu.
Bilety 15 zł.

pO ra neK Fil mO WO -
-Warsz ta tO Wy We WrO
G. 12:30 | Cen trum sztu ki WrO.
Wstęp wol ny!
OCH, emil!
G. 12:30 | te atr lal ki i ak to ra, 
Wał brzych. Bi le ty: 18/15zł
26 i 2015  PoniedziałeK

sPo tKa nia  »  »  »
Warsztaty literaCKie
G. 18:00 | salonik trzech muz
27 i 2015  WtoreK

sPeK ta Kle  »  »  »
CÓr Ka Źle strze żO na
G. 11:00 | Ope ra Wro cław ska
leW na uliCy
G. 18:00 | teatr pWst
sPo tKa nia  »  »  »
tHe HOlOCaust in
ameriCan literature
Prelekcja melisy mott
G. 11:00| D.B.p. american Corner
dla dzie ci »  »  »
nOWe szaty KrÓla
czy li o tym czy pol scy wład cy
lu bi li się stro ić
G. 11:00 | Gmach Gł. Ossolineum
28 i 2015  Środa

sPeK ta Kle  »  »  »
leW na uliCy - premiera
G. 18:00 | teatr pWst
Cy Ga ne ria
G. 19:00 | Ope ra Wro cław ska
KsiĄ żĘ nie zŁOm ny 
Ki no te atral ne. Wstęp wolny!
G. 19:00 | iG sa la Ki no wa
29 i 2015  czWarteK

Kon cer ty  »  »  »
rOman KOŁaKOWsKi
G. 19:00 | BF im part
Bilety: 35/25 zł

mie Czy sŁaW li tWiŃ sKi
Per for mance dźWiĘ Ko Wy | Kon cert
au dio_en tro pia_021 _________________
mie czy sław eli giusz li twiń ski – kom po zy tor, mul tiin -
stru men ta li sta i śpie wak. miesz kał i two rzył w Pol sce,
sta nach zjed no czo nych i na li twie. ukoń czył kom po -
zy cję w aka de mii mu zycz nej im. f. cho pi na w War -
sza wie. Wy ko ny wał swo ją mu zy kę w wie lu kra jach
eu ro py, sta nach zjed no czo nych, Ka na dzie i ira nie.
Pi sze pie śni, mu zy kę ka me ral ną, ba le to wą i te atral ną.
Śpie wa i gra wie le ro dza jów mu zy ki na roz ma itych in -
stru men tach – kla sycz nych, lu do wych i orien tal nych (m.
in. per skich i chiń skich). Wie lo krot nie na gra dza ny (bes -
sie award 1989, Kom po zy tor ro ku w an kie cie słu cha czy
ame ri can Pu blic ra dio 1986). Wy stę po wał na wie lu
sce nach m.in. w car ne gie Hall w no wym Jor ku, na fo -
rum tra ja na w rzy mie, w mu zeum sztu ki Współ cze -
snej w is fa ha nie. Śpie wał so lo i w chó rach – m. in. no vi
sin gers, the Har mo nic cho ir. Wy kła dał w new york uni -
ver si ty, the new scho ol, new york open cen ter, w uni -
wer sy te cie Księ cia Wi tol da w Kow nie, uni wer sy te cie
War szaw skim. Pro wa dzi też warsz ta ty gło su. Wy ko -
nu je swo je pie śni rów nież w du ecie sol et lu na, któ ry
kon cer to wał w wie lu kra jach eu ro py oraz w ira nie. du -
et śpie wa i gra rów nież kla sycz ną mu zy kę per ską, mu -
zy kę chiń ską oraz li tew ską.
9 stycznia, godz. 18:00 | Ga le ria en tro pia, ul. rzeź ni cza 4 

WŁODeK paWliK triO anHelli
Kon cert zdo byw cy pierw szej w hi sto rii pol skie go jaz zu na gro -
dy gram my! an hel li to ty tuł po ema tu Ju liu sza sło wac kie go,
usu nię te go przez cen zu rę cza sów Prl z pol skich bi blio tek,
opo wia da ją ce go o mrocz nych lo sach sy be ryj skich ze słań ców
po Po wsta niu li sto pa do wym. Wy ko na nie kon cer to we prze no si
na sce nę tę in ten syw ną emo cjo nal nie at mos fe rę po ema tu,
wzbo ga co ną sub tel ną jaz zo wą mu zy ką, ba lan su ją cą nie kie dy
na po gra ni czu im pre sjo ni zmu, aby in nym ra zem za sko czyć no -
wo cze snym ryt mem i pul su ją cą ener gią. obok kom po zy to ra,
wy stę pu ją zna ko mi ci in stru men ta li ści – Pa weł Pań ta na kon -
tra ba sie oraz ce za ry Kon rad na per ku sji – współ twór cy wie lu
płyt W. Paw li ka i rów nież lau re aci grammy – od lat w czo łów -
ce in stru men ta li stów i od lat w zna ko mi tej for mie.
24 stycznia 2015, godz. 19:00 | BF im part sa la te atral na,
ul. mazowiecka 17 . Bi le ty: 70/60/50 zł

masala sOunDsystem
to kon fron ta cja orien tal nych in stru men tów per ku syj -
nych z bit ma szy ną czy be at bo xem i spo tka nie śpie wów
gar dło wych ze ste pów sy be rii ze spo łecz nie świa do mą,
miej ską po ezją Hip -Hop'owe go mc. Wspól nie two rzą ją
wir tu ozi w swo ich dzie dzi nach dzia ła nia, wy wo dzą cy
się z na po zór cał ko wi cie od le głych od sie bie mu zycz -
nych kli ma tów, któ re oka zu ją się do sko na le ze so bą
współ grać i two rzą fa scy nu ją ca ca łość. esz. Kon cert
w ra mach ak cji: www.Wroclawbezuprzedzen.pl
20 stycz nia 2015, godz. 20: 00 | Cen trum re ani ma cji Kul tu ry,
Ja giel loń czy ka 10c/d 

Katarzyna GrOnieC
zoo z PiosenKami agnieszKi osiecKieJ
25 stycznia 2015, godz. 18:00 | teatr lalki i aktora w
Wałbrzychu, ul. m. Buczka 16. Bilety: 65/60 zł



Or szaK trzeCH KrÓ li 2015 We WrO CŁa Wiu 7. edy cJa 
Ko lo ro wy or szak, pe łen ko lę do we go śpie wu wy ru szy 6 stycz nia o godz. 12.30 z ostro wa tum skie go i przej dzie na wro cław -
ski ry nek do sta jen ki na Pla cu go łę bim. bę dzie to wspól ne prze ży wa nie ra do ści bo że go na ro dze nia, do udzia łu w któ rym
ser decz nie za pra sza my. W or sza ku za de kla ro wa ło chęć udzia łu po nad 400 ak to rów, któ rzy ja ko anio ło wie, pa ste rze, kró lo -
wie, ry ce rze, dwór ki, dia bły i in ne po sta ci bę dą współ two rzyć to wy da rze nie. za chę ca my, aby każ dy, kto mo że, rów nież przy -
go to wał strój i w ten spo sób ak tyw nie włą czył się w barw ny ko ro wód idą cych do sta jen ki. Po po kło nie trzech Kró li Świę tej
ro dzi nie na sce nie na Pla cu go łę bim od bę dzie się kon cert ko lęd w wy ko na niu ze spo łu go lec uorkiestra.

6 stycz nia 2015, godz. 12:30 | z Ostro wa tum skie go. Wstęp wolny!
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® nr 103265. Wydawca: Co Jest Grane Agencja Wydawniczo-Reklamowa Grażyna Migniewicz. Ad res ko re spon den cyj ny: Co Jest Grane skr.
poczt. 1007, 50-950Wrocław 68.Redaktornaczelny:Grażyna Migniewicz,tel. 666 878 930,grazyna.migniewicz@cjg.plIn ter net: www.cojestgrane.pl,
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aD re sOW niK CJG dla Kalendarium
biuro festiwalowe impart, ul. mazowiecka 17
cen trum Kul tu ry za mek, pl. Świę to jań ski 1 
cen trum sztu ki im part, ul. ma zo wiec ka 17
cen trum sztu ki Wro, ul. Wi dok 7
centrum reanimacji Kultury, ul. Jagiellończyka 10c/d
dol no ślą ska bi blio te ka Pu blicz na im. t. mi kul skie go, ry nek 58 
fil har mo nia Wro cław ska, ul Pił sud skie go 19
galeria entropia, Wrocław ul. rzeźnicza 4
galeria ring, rynek 12, legnica
ga le ria zPaf – za sza fą, ul. św. marcina 4
Hala stulecia, ul. Wystawowa 1
in sty tut gro tow skie go: Przej ście Że laź ni cze – sa la te atru la -
bo ra to rium, sa la Ki no wa. stu dio na gro bli, ul. na gro bli 30/32 
Ka mie nicz ka mał go sia, ul. od rzań ska 39/40
Klub eter, ul. Kazimierza Wielkiego 19
Klub firlej, ul. grabiszyńska 56
Klub mu zycz ny sta ry Klasz tor, ul. Pur ky nie go 1
Klub mu zy ki i li te ra tu ry, pl. gen. t. Ko ściusz ki 10
Klub Pod Kolumnami, pl. Św. macieja 21
mdK Śródmieście, ul. dubois 5
muzeum archeologiczne, arsenał miejski, ul. cieszyńskiego 9
muzeum etnograficzne we Wrocławiu, ul. traugutta 111/113
mu zeum na ro do we, pl. Po wstań ców War sza wy 5
mu zeum Pocz ty i te le ko mu ni ka cji, ul. Kra siń skie go 1 
ope ra Wro cław ska, ul. Świd nic ka 35
sa lo nik trzech muz, ul. za wal na 7 (wejście od po dwó rza) 
teatr dramatyczny, pl. teatralny 1, Wałbrzych
teatr modrzejewskiej, scena gadzickiego, rynek 39, legnica
teatr lalki i aktora w Wałbrzychu, ul. buczka 16
teatr PWst, ul. braniborska 59
sceny te atru Pol skiego: sce na im. J. grze go rzew skie go, ul. g.
za pol skiej 3; sce na na Świe bodz kim, pl. or ląt lwow skich 20c;
sce na Ka me ral na, ul. Świd nic ka 28
Wrocławskie centrum Kongresowe, ul. Wystawowa 1 
Wrocławski teatr Współczesny, ul. rzeźnicza 12
za kład na ro do wy im. osso liń skich, gmach główny, sala pod
Kopułą, ul. szew ska 37

Wpis do ka len da rium jest bez płat ny. in for ma cje kul tu ral ne pro -
si my przy sy łać do 20-go na ad res: re dak cja@cojestgrane.pl
or ga ni za to rzy za strze ga ja so bie moż li wość zmia ny po da nych
w co Jest grane ter mi nów lub od wo ła nia im pre zy.

sPeK ta Kle  »  »  »
leW na uliCy Premiera
G. 18:00 | teatr pWst
OpO Wie śCi HOF F man na
Ja cqu es of fen bach
G. 19:00 | Ope ra Wro cław ska
mO nO sy tu aCJe: KassanDer
G. 19:00 | iG te atr la bo ra to rium
dla dzie ci »  »  »
OBrazy i KsiĄżKi
FantazJĄ malOWane
Prowadzi teresa sokół
G. 11:00 | Gmach Gł. Ossolineum
30 i 2015  PiĄteK

sPeK ta Kle  »  »  »
mO nO sy tu aCJe: KassanDer
G. 19:00 | iG te atr la bo ra to rium
COp pe lia léo de li bes
G. 19:00 | Ope ra Wro cław ska
smyCz
G. 19:00 | sce na Ka me ral na
31 i 2015  sobota

Kon cer ty  »  »  »
Gala OperetKOWa
brunetki, blondynki
G. 17:00 | CK agora. Bilety: 40/30

sPeK ta Kle  »  »  »
mO nO sy tu aCJe: KassanDer
G. 19:00 | iG te atr la bo ra to rium
smyCz
G. 19:00 | tp sce na Ka me ral na
Jestem, WiĘC WĄtpiĘ
spek takl Ko lek ty wu twór cze -
go PaW lacz
G. 19:00 | Klub pod Kolumnami
KOnFerenCJa ptaKÓW
Premiera - reż. ondrej spišák
G. 19:00 | te atr mo drze jew skiej
w le gni cy
KO tli na
G. 19:15 |Wro cław ski te atr
Współ cze sny,  Du ża sce na
sPo tKa nia  »  »  »
DzieDziCtWO KulturOWe
eurOpy W krę gu dwor skiej 
mi ło ści. barw ne mi nia tu ry
z Ko dek su ma nes se
G. 12:00 | muzum narodowe
we Wrocławiu. Wstęp wolny!
GieŁ Da FO nO Gra FiCz na
G. 13:00|Klub Fir lej. Wstęp wol ny!
spaCery z
WOlOntariuszami
G. 13:00 | muzum narodowe
we Wrocławiu. Wstęp wolny!

auDiOFeels! WoŚP Wro cłaW 2015
za in spi ro wa ni mu zy ką a cap pel la i mu zy ka mi ta ki mi jak bob -
by mcferrin, ur szu la du dziak, ta ke 6, na tu ral ly 7, man hat tan
trans fer i co smos po sta no wi li roz wi nąć ma ło po pu lar ny w Pol -
sce ga tu nek vo cal play, po le ga ją cy na imi ta cji in stru men tów.
Wo ka li ści, po słu gu jąc się je dy nie swo im gło sem two rzą
brzmie nia gi tar, in stru men tów smycz ko wych, per ku sji czy no -
wo cze snych in stru men tów elek tro nicz nych. 
fi nał or kie stry to nie koń czą ca się im pre za, gwa ran tu ją ca mnó -
stwo wzru szeń i do brej za ba wy.
11 stycz nia | Wro cław – ry nek

tri Bu te tO amy Wi ne HO use
eth no Jazz fe sti val
za pra sza na wy jąt ko -
wy pro jekt de dy ko wa -
ny wiel kiej ar ty st ce,
ja ką by ła przed wcze -
śnie zmar ła
amy Wi ne ho use.

ze spół po wstał w li sto pa dzie 2013 r. w zie lo nej gó rze,
ich ce lem nie jest ko pio wa nie ze spo łu amy Wi ne ho use
i jej sa mej, a uka za nie jej twór czo ści w in dy wi du al ny
spo sób, za cho wu jąc swo ją toż sa mość. 
18 stycz nia 2015, godz. 19:00 | sa la Go tyc ka,
w sta rym Klasz to rze, ul. pur ky nie go 1





5 stycznia 2015,  godz. 17:00, akademia rycerska, ul. chojnowska 2


