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Poszukiwacze zaginionej arii
Speaking Concerts
29 stycznia 19:00

NFM, Sala Główna KGHM, pl. Wolności 1
Bilety: 80/60|40/25| 35/20|30/15 zł
Marcin Sompoliński – dyrygent, prowadzenie
Anna Mikołajczyk – sopran
Benno Schachtner – alt
Bronisław Cieślak – prowadzenie
Chór NFM, Agnieszka Franków-Żelazny
– kierownictwo artystyczne
Wrocławska Or kie stra Ba ro ko wa – Ja ro sław Thiel – kierownictwo artystyczne

W Sa li Głów nej Na ro do we go Fo rum Mu zy ki od bę dzie się wspa nia ła mu zycz na po dróż
po róż nych epo kach i sty lach wy ko naw czych. W pro gra mie kon cer tu znaj dą się m.in.
frag men ty Mu zy ki sztucz nych ogni Händla i Ze msty nie to pe rza Straus sa. Nie za po -
mnia nych wra żeń do star czy su ita BAS czy li The Be atles, Ab ba, Skal do wie.

Ka me ral na Or kie stra Wro cła wia Koncert no wo rocz ny
1 stycz nia 19:00 Ko ściół św. Ma rii Mag da le ny, uli ca Szew ska 10. Bi le ty: 60/40 zł

W pro gra mie m.in. J. S. Bach, W. A. Mo zart, A. Vi val di, E. Mor ri co ne, J. Wil liams. 

Ka me ral na Or kie stra Wro cła wia to naj zdol niej si ab sol wen ci Aka de mii Mu zycz nej we
Wro cła wiu, na co dzień człon ko wie ze spo łu A Vi sta Qu ar tet to z któ rym od no szą suk -
ce sy na naj więk szych sce nach w Pol sce m.in. Stu dio Kon cer to we Pol skie go Ra dia
im. Lu to sław skie go w War sza wie. Są uczest ni ka mi i lau re ata mi mię dzy na ro do wych
kon kur sów m.in. III na gro da na Prze glą dach Ze spo łów Ka me ral nych w Ja wo rze 2012
i 2013 oraz Kon cert Ro ku w War sza wie. Bra li rów nież udział w kur sach mi strzow -
skich z wy bit ny mi pe da go ga mi ta ki mi jak Mat thew Jo nes, Mar cin Mar ko wicz, Evan
Ro th ste in. Od nie daw na two rzą Ka me ral ną Or kie strę Wro cła wia w któ rej wy ko nu ją
mu zy kę kla sycz ną i fil mo wą.  

Ma da me But ter fly
2 stycznia 19:00

Opera Wrocławska, ul. Świdnicka 35

Ope ra Ma da me But ter fly Gia co mo Puc -
ci nie go po la tach nie obec no ści na wro -
cław skiej sce nie po wróciła w no wej od -
sło nie, pod kie row nic twem mu zycz nym
Ewy Mich nik, ze sce no gra fią i ko stiu ma -
mi Wil lia ma Or lan die go i w re ży se rii
słyn ne go Gian car lo del Mo na co, jed ne go
z naj waż niej szych i naj bar dziej roz chwy -
ty wa nych re ży se rów swe go po ko le nia.
Opo wia da hi sto rię gej szy Cio -Cio -San,
któ ra bez pa mię ci za ko chu je się w ofi ce -
rze ame ry kań skiej ma ry nar ki. Swo je
uczu cie, przy pie czę to wa ne przy się gą
mał żeń ską, trak tu je nie zwy kle doj rza le,
w prze ci wień stwie do wy bran ka jej ser ca.
Te mat uwie dze nia i po rzu ce nia jest
obec ny w ope rze nie od dziś. Ma da me
But tef fly wpi su je się świet nie w tę tra -
dy cję, po zo sta jąc w czo łów ce naj pięk -
niej szych oper o za wie dzio nej mi ło ści.

www.opera.wroclaw.pl

Musica rediviva
Muzyczne skarby Biblioteki
Uniwersyteckiej we Wrocławiu
14 stycznia 19:00

Oratorium Marianum
pl. Uniwersytecki 1. Bilety: 20/10 zł

Koncert uświetnią pieśni, które niegdyś
ubarwiały ważne wydarzenia w życiu
dawnych wrocławian.
Od kry wa niem skar bów bi blio te ki zaj mu je się To masz Do brzań ski wraz z pro wa dzo -
ną przez sie bie gru pą Ars Can tus (czy li Sztu ka Śpie wu). Za ło żo ny w 2000 ro ku ze spół
spe cja li zu je się w „oży wia niu” mu zy ki Dol ne go Ślą ska, ar ty ści się ga ją aż po twór -
czość XIV -wiecz ną. Dzię ki nim wie le utwo rów za brzmia ło po raz pierw szy od stu le -
ci. Za pły tę z mu zy ką ze zbio rów wro cław skiej bi blio te ki Ars Can tus zo stał no mi no -
wa ny do Fry de ry ka i uho no ro wa ny Wro cław ską Na gro dą Mu zycz ną.
Utwo ry te wy da wa no w miej skich ofi cy nach za pa no wa nia Habs bur gów. Ra do sne
kom po zy cje z efek tow ną ob sa dą in stru men tal ną, skocz ne tań ce i we so łe pio sen ki
wpra wią fe sti wa lo wą pu blicz ność w świą tecz ny na strój.

6. No wo rocz ny
Kon cert Cha ry ta tyw ny
24 stycz nia 18:00

Sa la Głów na Na ro do we go Fo rum Mu zy ki,
pl. Wol no ści 1. Bilety cegiełki: 80/50/30 zł

Kon cert na rzecz pod opiecz nych Fun da -
cji Wro cław skie Ho spi cjum dla Dzie ci. 
Jak za wsze kon cert bra wu ro wo po pro -
wa dzi ka ba ret Neo -Nów ka, a mu zycz nie
do pie ści Ewa Bem. Nie za brak nie nie -
spo dzia nek, au kcji cha ry ta tyw nych,
wzru szeń i za ba wy. Jak to dzia ła?
1. Zbie rasz wiel ką chęt ną eki pę na kon -
cert, za pra szasz naj bliż szych lub przy -
cho dzisz sam. 2. Od wie dzasz ka sy Na ro -
do we go Fo rum Mu zy ki – spiesz się. 3.
Ku pu jesz ce gieł ki po 30/50/80 lub 100 zł.
Płat ność tyl ko go tów ką. 4. Wy mie niasz
w ka sie ce gieł kę na bi let. 5. Spo ty ka my
się na kon cer cie. 6. Masz wiel ką sa tys -
fak cję, że po mo głaś/po mo głeś.

www.ho spi cjum.wroc.pl 



Sza now ni Pań stwo,
rok 2016 ma dla sto li cy Dol ne go Ślą ska szcze gól ne 
zna cze nie. Wro cław no sić bę dzie za szczyt ne mia no 
Eu ro pej skiej Sto li cy Kul tu ry. Aka de mia Mu zycz na
im. Ka ro la Li piń skie go we Wro cła wiu czyn nie
włą cza się w re ali za cję te go wiel kie go pro jek tu.
W ca łym 2016 ro ku przy go to wa li śmy dla 
Pań stwa wie le nie zwy kle cie ka wych 
przed się wzięć – kon cer tów sym fo nicz nych, ka me ral nych, in stru men tal nych, wo kal nych 
i wo kal no -in stru men tal nych, re ci ta li so lo wych, kon cer tów jaz zo wych, fe sti wa li, 
kon kur sów, po ka zów sce nicz nych. Wśród za pla no wa nych przed się wzięć od naj dzie my tak że
kur sy i kla sy mi strzow skie, pre zen ta cje twór czo ści mło dych kom po zy to rów, wresz cie wy sta wy,
se sje, sym po zja, se mi na ria i kon fe ren cje na uko we. Mi ło mi po in for mo wać, że w ro ku 2016
Uczel nia na sza za pro si Pań stwa na po nad 400 róż ne go ro dza ju im prez. 

A jak przed sta wia ją się na sze stycz nio we pla ny? Już 16 stycz nia ser decz nie za pra szam 
do na szej no wej Sa li Kon cer to wej na kon cert Aka de mic kiej Or kie stry Ka me ral nej. Dzień
póź niej roz po czy na się VII Stu denc ki Fe sti wal Pia ni stycz ny. Te go rocz na edy cja po świę co na jest
twór czo ści Ro ber ta Schu man na. W ra mach fe sti wa lu w dniach 17-22 stycz nia, o godz. 19.00,
od by wać się bę dą kon cer ty so lo we pia ni stów, stu den tów na szej Uczel ni oraz kon cer ty du etów
z udzia łem for te pia nu. Od kil ku lat nie zmien ną po pu lar no ścią cie szą się kon cer ty 
Aka de mic kiej Or kie stry Ba ro ko wej. Na ko lej ny kon cert te go ze spo łu za pra szam 23 stycz nia.
Wśród pozostałych wydarzeń warto zwrócić szczególną uwagę na: Zimowy Koncert Kameralny
(18 stycznia), Koncert Kolędowo-Karnawałowy (20 stycznia), koncert kameralny z cyklu
Fortepian + (25 stycznia) oraz IV Dolnośląski Konkurs Pieśni Artystycznej (22 stycznia).

Ser decz nie za pra szam Pań stwa do Aka de mii Mu zycz nej im. Ka ro la Li piń skie go we Wro cła wiu
po zo sta jąc z na dzie ją, że udział w wy da rze niach ar ty stycz nych i na uko wych speł ni Pań stwa
ocze ki wa nia. Szcze gó ło wa in for ma cja o na szej ofer cie do stęp na jest na stro nie in ter ne to wej
Uczel ni pod ad re sem: wwwwww..aammuuzz..wwrroocc..ppll

W No wym 2016 Ro ku pra gnę ży czyć Pań stwu po myśl nej re ali za cji pla nów i za mie rzeń oraz
wie lu po wo dów do sa tys fak cji.

Z wy ra za mi sza cun ku i ser decz ny mi po zdro wie nia mi,

Kry stian Kiełb
Rek tor Aka de mii Mu zycz nej im. Ka ro la Li piń skie go we Wro cła wiu

SSTTYYCCZZEEŃŃ 22001166
WW AAKKAADDEEMMIIII  MMUUZZYYCCZZNNEEJJ

1166  II,,  ggooddzz..  1199..0000,,  SSaallaa  KKoonncceerrttoowwaa  AAMMKKLL
KONCERT AKADEMICKIEJ ORKIESTRY
KAMERALNEJ **

1188  II,,  ggooddzz..  1188..0000,,  SSaallaa  TTeeaattrraallnnaa  AAMMKKLL  
ZIMOWY KONCERT KAMERALNY **

1177--2222  II,,  ggooddzz..  1199..0000,,  SSaallaa  KKoonncceerrttoowwaa  AAMMKKLL
KONCERT W RAMACH VII STUDENCKIEGO
FESTIWALU PIANISTYCZNEGO **

2200  II,,  ggooddzz..  1188..0000,,  SSaallaa  TTeeaattrraallnnaa  AAMMKKLL  
KONCERT KOLĘDOWO-KARNAWAŁOWY **

2222  II,,  ggooddzz..  1122..0000,,  SSaallaa  TTeeaattrraallnnaa  AAMMKKLL  
IV DOLNOŚLĄSKI KONKURS 
PIEŚNI ARTYSTYCZNEJ **

2233  II,,  ggooddzz..  1177..0000,,  SSaallaa  KKoonncceerrttoowwaa  AAMMKKLL
KONCERT AKADEMICKIEJ ORKIESTRY
BAROKOWEJ **

2233  II,,  ggooddzz..  1199..0000  SSaallaa  TTeeaattrraallnnaa  AAMMKKLL  
KONCERT WSPÓŁCZESNEJ IMPROWIZACJI **

2255  II,,  ggooddzz..  1188..0000,,  SSaallaa  TTeeaattrraallnnaa  AAMMKKLL  
KONCERT KAMERALNY Z CYKLU 
FORTEPIAN+ **

**  WWssttęępp  zzaa  bbeezzppłłaattnnyymmii  kkaarrttaammii  wwssttęęppuu,,  kkttóórree  mmoożżnnaa  ooddeebbrraaćć  
ww  rreecceeppccjjii  bbuuddyynnkkuu  EE  AAMMKKLL  nnaa  77  ddnnii  pprrzzeedd  kkaażżddyymm  zz  kkoonncceerrttóóww

**  WWssttęępp  zzaa  bbeezzppłłaattnnyymmii  kkaarrttaammii  wwssttęęppuu,,  kkttóórree  mmoożżnnaa  ooddeebbrraaćć  
ww  rreecceeppccjjii  bbuuddyynnkkuu  EE  AAMMKKLL  oodd  1111  ssttyycczznniiaa  22001166  rr..

**  WWssttęępp  wwoollnnyy
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Usta mil czą du sza śpie wa
Ga la No wo rocz na
30 stycz nia 17:00

CK Ago ra, ul. Serb ska 5a. Bilety: 40/30 zł

Wy stą pią zna ko mi ci ar ty ści – Ra fał Żu -
ra kow ski (te nor) oraz To masz Huk (ba -
ry ton), to wa rzy szyć im bę dzie Elż bie ta
Mał go rza ta Mach (so pran). Przy for te -
pia nie za sią dzie zna ko mi ty pia ni sta
Wik tor Szy maj da. Usły szy my arie ope -
ret ko we, pie śni mu si ca lo we, du ety mi ło -
sne i czar da sze. Nie za brak nie też pie śni
ne apo li tań skich roz sła wio nych na ca łym
świe cie przez wło skich te no rów. Ca łość
ubar wio na sło wem ko men ta rza.

Chór Osti na to
Koncert kameralny pod dyrekcją Liliany Jędrzejczak
7 stycz nia 18:00 Klub Mu zy ki i Li te ra tu ry, pl. Gen. T. Ko ściusz ki 10. Wstęp wol ny!
Zespół ka me ral ny Osti na to po wstał je sie nią 2011 ro ku. Człon ko wie, za ło ży cie le a
obec nie pra wie ca ły skład ze spo łu to oso by na le żą ce do Chó ru Po li tech ni ki Wro cław -
skiej pro wa dzo ne go wów czas przez p. Pio tra Fe ren so wi cza.
Chór Po li tech ni ki Wro cław skiej to na sze ko rze nie, ów cze sny uta len to wa ny dy ry gent
za szcze pił w nas pa sję śpie wa nia. Na sze dro gi na prze strze ni wie lu lat roz cho dzi ły się,
nie któ rzy śpie wa li w innych chó rach lub two rzy li no we. Obec nie ma my na dzie ję, że
de ter mi na cja wspól ne go śpie wa nia oraz zdol na dy ry gent ka Li lia Ję drzej czak sto ją ca
na cze le ze spo łu spra wią, że bę dzie my uczest ni czyć w wie lu kon cer tach.

Du emi la
Na Kwartet fortepianowy
19 stycz nia 18:30

Ośrodek Działań Twórczych Światowid
ul. Sempołowskiej 54a. Bi le ty: 8/5 zł

Czwór ka mło dych mu zy ków zwią za nych
na co dzień z Akademii Muzycznej we
Wro cła wiu. Re gu lar nie kon cer tu ją, świet -
nie od naj du jąc się za rów no w kla sycz -
nym jak i roz ryw ko wym re per tu arze.
Na po trze by te go kon cer tu za gra ją
w zmie nio nym skła dzie: Ka ta rzy na Pio -
trow ska – skrzyp ce; Agniesz ka Ży nie -
wicz – al tów ka; To masz Szew czyk – wio -
lon cze la; Sta ni sław To ma szew ski – for te -
pian. Wy ko na ją Kwar tet for te pia no wy
Es – dur, Op. 47 R. Schu man na.
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Du emi la w swo im sta łym skła dzie

Mateusz Kowalczyk
Matoshi
11 stycznia 16:00

Klub Pod Dzwonnicą, ul. Bardzka 2/4.
Wstęp wol ny!

Wro cław ski ar ty sta za pra sza na kon cert
utwo rów re tro. Za śpie wa pio sen ki m.in.
Vio let ty Vil las, Ire ny San tor, Edith Piaf
czy Mi cha ła Ba jo ra.

Wiedeń gra
Tomasz Tomaszewski – skrzypce
NFM Leopoldinum
9 stycznia 18:00

NFM, Sala Główna KGHM, pl. Wolności 1
Bilety: 70/50|30/20|25/15|20|10 zł

Pro gram pierw sze go stycz nio we go kon -
cer tu Or kie stry Ka me ral nej łą czy w so -
bie naj pięk niej sze me lo die XIX i XX w.
kom po zy to rów róż nych na ro do wo ści.
Nie za brak nie zna nych wie deń skich me -
lo dii naj słyn niej sze go przed sta wi cie la
swe go ro du – Jo han na Straus sa sy na.
Usły szy my tak że chwy ta ją ce za ser ce
utwo ry Geo r ge sa Bo ulan ge ra łą czą ce
folk lor bał kań ski z ele men ta mi słyn nych
wal ców wie deń skich oraz praw do po dob -
nie naj słyn niej sze tan go w hi sto rii – La
cum pa ri sta, au tor stwa uru gwaj skie go
kom po zy to ra Ma to sa Rodrígu eza.

Wspomnienie o Jaremie
10 stycznia 18:00

Vertigo Jazz Club & Restaurant
ul. Oławska 13. Wstęp wolny!

Ja re ma Klich był ce nio nym gi ta rzy stą kla -
sycz nym, za ło ży cie lem Wro cław skie go
To wa rzy stwa Gi ta ro we go. Do koń ca ży cia
zwią za ny był z Aka de mią Mu zycz ną we
Wro cła wiu, gdzie pra co wał ja ko ad iunkt.
Uczył rów nież w Ze spo le Szkół Mu zycz -
nych w Le gni cy. Był lau re atem mię dzy -
na ro do wych kon kur sów gi ta ro wych i go -
ściem pre sti żo wych eu ro pej skich fe sti -
wa li we Fran cji, Cze chach, Ho lan dii i Da nii.
Współ pra co wał z czo ło wy mi po sta cia mi
pol skiej mu zy ki m.in. z Ewą Ma łas -Go -
dlew ską, Ste fa nią To czy ską, Krze si mi rem
Dęb skim, Wal de ma rem Ma lic kim i in.
W trze cią rocz ni cę śmier ci Ja re my od bę -
dzie się kon cert z udzia łem je go wie lo -
let nich przy ja ciół, mu zy ków, z któ ry mi
Ja re ma wy stę po wał, two rzył, któ rych
po dzi wiał, ale tak że tych, dla któ rych
sta no wił źró dło mu zycz nych (i nie tyl ko)
in spi ra cji. Wśród nich znaj dą się: Krzysz -
tof Pe łech, Piotr „Re stek” Re stec ki, Le -
szek Ci choń ski, du et Le on & Ka la, ze spół
Ja ca ras, Ve ri cal Trio, Le szek Za le ski, Da -
wid Tro czew ski, du et Do mas Voyo oraz
Krzysz tof Nie bo rak. W pro gra mie kon -
cer tu znaj dą się kom po zy cje jaz zo we,
blu es, gi ta ro wa kla sy ka, po ezja śpie wa -
na oraz mu zy ka daw na.





Sta re Do bre Mał żeń stwo
30 stycz nia 18:00

Centrum Kulutry Muza
ul. Ar mii Kra jo wej 1, Lu bin. Bilety: 60/50 zł

Koncert promujący nową płytę SDM
pt. Kompre sja ci szy. W peł ni au tor ski,
du bel to wy al bum, któremu to wa rzy szyć
bę dzie po dwój ny long play – gu stow ne
cac ko dla ko ne se rów i ko lek cjo ne rów au -
dio fil skich no śni ków dźwię ku.
Przez trzy de ka dy Krzysz tof Mysz kow -
ski i je go Sta re Do bre Mał żeń stwo przy -
ku wa ją uwa gę mi ło śni ków do brej pio -
sen ki, w któ rej pięk na me lo dia har mo ni -
zu je z praw dzi wą po ezją. Fa ni Sta re go
Do bre go Mał żeń stwa to za rów no ci, któ -
rzy już od 30 lat wier nie wę dru ją z ze -
spo łem po mu zycz no -po etyc kich szla -
kach i bez dro żach, jak i ci, któ rzy do pie ro
za po zna ją się z kom po zy cja mi Krzysz -
to fa Mysz kow skie go do wier szy zna ko -
mi tych pol skich po etów. Mysz kow ski ja -
ko kom po zy tor i wo ka li sta pięk nie doj -
rze wa i się sta rze je; po tra fi po ru szyć
ser ce i du szę urze ka ją cą fra zą, nie ba nal -
ną i nie po wta rzal ną me lo dy ką. 

Satin Voices Znane przeboje w nowej odsłonie
16 stycznia 19:00 Klub Pod Kolumnami, pl. św. Macieja 21. Bilety: 15/10 zł

24 stycznia 19:00 Mleczarnia, ul. Włodkowica 5. Bilety: 20/15 zł
Na ta lia Szczy pu ła, Ka ro li na Ko ciok, Sa ra Pra del la, Ka ta rzy na Sze loch, Ka ta rzy na Szysz ka,
Ol ga Oskier ko, Bar tosz Qu andt, Pa weł Skow roń ski
oraz za ło ży ciel ka i kie row nik mu zycz ny gru py – Alek san dra Osiec ka -Sko blew ska.

Sie dem pięk nych ko biet i dwóch przy stoj nych męż czyzn śpie wa ją cych a cap pel la.
Nie tyl ko pięk nie się pre zen tu ją, ale rów nież ocza ro wu ją wy ra fi no wa nym i pro fe sjo -
nal nym brzmie niem. W re per tu arze oprócz zna nych stan dar dów jaz zo wych znaj dą
się także ko lędy i pio se nki świą tecz ne w au tor skich aran ża cjach.
Ze spół ma za so bą wie le uda nych wy stę pów a więk szość jego uczest ni ków to już
do świad cze ni, kon cer tu ją cy wo ka li ści. Gru pa jest m.in. lau re atem Na gro dy Spe cjal -
nej Fe sti wa lu im. Wło dzie mie rza Szo mań skie go Nie Tyl ko Go spel. Wy ko nu je utwo ry
jaz zo we, po po we, fol ko we, go spel a tak że kom po zy cje oraz au tor skie aran ża cje Alek -
san dry Osiec kiej -Sko blew skiej, Ka ta rzy ny Sze loch i Na ta lii Szczy pu ły.

Koncert Noworoczny
16 stycz nia 11:00

Sa la wi do wi sko wa MDK Śród mie ście,
ul. Du bo is 5. Wstęp wolny!

W pro gra mie po pi sy uczniów sek cji in -
stru men tów kla wi szo wych, pra cu ją cych
pod kie run kiem in struk to ra Ja nu sza Ma -
ru ta w Mło dzie żo wym Do mu Kul tu ry
Śród mie ście. Wy stą pi tak że ze spół wo -
kal no -in stru men tal ny Na Wspak
oraz zapro sze ni so li ści.

Sonori Ensemble Karnawałowa Gala Muzyczna
16 stycz nia 19:00 Obornicki Ośrodek Kultury, ul. Dwor co wa 26, Obor ni ki Ślą skie. Bilet 35 zł
Nie za po mnia ny wie czór w kra inie naj pięk niej szych me lo dii! Czar da sze, wal ce, to a -
sty, mi ło sne arie i du ety z naj pięk niej szych sce n z oper z oper: Tra via ta, Opo wie ści
Hof f man na, Lak me, Car men, Ka wa ler srebr nej ró ży. 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, Hra bi na Ma ri za i We so ła wdów ka, a tak że stan dar dy jaz zo we.

Mag da le na Błoch
Re ci tal for te pia no wy 
7 stycz nia 16:00

Klub Mu zy ki i Li te ra tu ry, pl. T. Ko ściusz ki 10

Mag da le na Błoch na ukę gry na for te pia -
nie roz po czę ła w wie ku 7 lat pod kie run -
kiem mgr Iwo ny No wo sad w Szko le Mu -
zycz nej I i II st. im. Krzysz to fa Ko me dy -
Trzciń skie go w Ostro wie Wiel ko pol skim.
Obec nie jest stu dent ką V ro ku wro cław -
skiej Aka de mii Mu zycz nej im. Ka ro la Li -
piń skie go w kla sie for te pia nu prof. Zbi -
gnie wa Fa ry nia rza. Uczest ni czy ła w wie -
lu kon kur sach, kur sach i prze słu cha -
niach. Swo je umie jęt no ści do sko na li ła
pod czas kur sów pia ni stycz nych z prof.
An drze jem Ja siń skim, prof. Wło dzi mie -
rzem Obi do wi czem, prof. Or lą Mc Do -
nagh, prof. Alek sie jem Or ło wiec kim, prof.
Wal de ma rem An drze jew skim.



An drie j Ko ti n
16 stycz nia 19:00

Ga le ria Sztu ki Śli mak
ul. Wła dy sła wa Ło kiet ka 3

An driej Ko tin po cho dzi z Mo skwy,
miesz ka w Pol sce od 2000 ro ku. Pio sen ki
pi sze od piet na stu lat, bie rze udział
w licz nych prze glą dach i fe sti wa lach pio -
sen ki au tor skiej. Lau re at Za jaz du Bar -
dów w Olec ku, Mu si ca Po eti ca we Wro -
cła wiu, Włó cze gi w Zie lo nej Gó rze, OP PY
w War sza wie, Fe sti wa lu Sło wa w Pio -
sen ce, Fra zy w Po zna niu.

Janek Samołyk & Band
29 stycz nia 20:00
Klub A`pro pos
ul. Wie niaw skie go 82, Wał brzych. Bilety: 35/25 zł

Wro cław ski gi ta rzy sta, wo ka li sta oraz au -
tor pio se nek. Jego pio sen ki są uni kal nym
po łą cze niem wpa da ją cych w ucho me lo -
dii, al ter na tyw nych gi tar i brzmień ko ja -
rzo nych z kra iną ła god no ści. Wy stę pu je

od 2008 r. Od tam tej chwi li m.in. zwy cię żył w kon kur sie de biu tów na OFF Fe sti va -
lu 2009, zo stał fi na li stą Ja ro ci na 2010. Wy dał trzy pły ty dłu go gra ją ce, a jego sin gle go -
ści ły na Li ście Prze bo jów Trój ki. Gra koncerty aku stycz ne w du ecie oraz ener ge tycz -
ne kon cer ty w rock'n'rol lo wym skła dzie i z ta kim wła śnie skła dem zagra w A`pro pos.

KINGA RATAJ
Polska gwiazda muzyki fado
17 stycznia 19:00

Klub muzyczny Stary Klasztor
ul. Purkyniego 1. Bilet 30zł

Jest jed nym z naj cie kaw szych od kryć
wo kal nych w Pol sce w ostat nich la tach.
Wy stę po wa ła obok naj bar dziej zna mie -
ni tych oso bo wo ści pol skiej sce ny, by wy -
mie nić choć by Jo an nę Sło wiń ską, Jor go -
sa Sko lia sa, Ja nu sza Rad ka, Grze go rza
Tur naua, i wie lu in nych. Jej kon cert Tu -
do Isto é Fa do, zo stał nie zwy kle en tu zja -
stycz nie przy ję ty pod czas wie lu Fe sti -
wa li w Pol sce. W por tu gal skich pie śniach
fa do ar tyst ka pre zen tu je nie zwy kłe opa -
no wa nie ję zy ka por tu gal skie go. Jej głos,
in ter pre ta cje utwo rów i olśnie wa ją ca
uro da spra wia ją, że jej kon cer ty – spek -
ta kle koń czą się dłu gi mi owa cja mi.

fot. A. Szczepanik

Mulatu Astatke Jazz i muzyka świata
23 stycznia 20:00 Narodowe Forum Muzyki, Sala Główna KGHM, pl. Wolności 1 

Bilety: 150/130|110|90|70 zł
Mu la tu Astat ke – wi bra fon
Ja mes Ar ben – sak so fon, Nick Ramm – for te pian, Dan ny Ke ane – wio lon cze la,
By ron Wal len – trąb ka, Ne il Char les – kon tra bas, Tom Skin ner – in stru men ty per ku syj ne,
Ri chard Ba ker – in stru men ty per ku syj ne

Mu la tu Astat ke – mul tiin stru men ta li sta, aran żer, oj ciec chrzest ny ethio -jaz zu. Je go
ar ty stycz na dro ga jest nie zwy kłą hi sto rią Etiop czy ka, któ ry po stu diach mu zycz nych
w Lon dy nie ja ko pierw szy afry kań ski stu dent do stał się do pre sti żo we go Ber klee
Col le ge of Mu sic w Sta nach Zjed no czo nych, gdzie stu dio wał wi bra fon i per ku sję w za -
kre sie im pro wi za cji jaz zo wej. Za in te re so wa ny mu zy ką la ty no ską, na grał pierw sze
al bu my już w la tach 60. 
Mu la tu Astat ke two rzy mu zy kę na zna czo ną ta necz no ścią i afry kań skim gro ovem,
któ ra jest no śni kiem nie zwy kle po zy tyw nej ener gii, ogni wem łą czą cym kon ty nen ty
i po ko le nia. Dłu go wy cze ki wa ny al bum Sket ches of Ethio pia (Jazz Vil la ge, 2013) to
dzie ło mul ti kul tu ro we go ze spo łu -or kie stry Steps Ahe ad Band, po brzmie wa ją ce
rdzen nym etiop skim in stru men ta rium, du chem na gra nia Sket ches of Spa in Mi le sa
Da vi sa, jak rów nież Afri can Su ite El ling to na. Po fe no me nal nym przy ję ciu przez pu -
blicz ność Jaz z to pad Fe sti wal, ar ty sta wra ca do Wro cła wia, by po now nie „za ra zić” nas
swo ją po zy tyw ną ener gią.

Ariel Ra mi rez & Do mi ni ka Bia ło stoc ka Tan go Folc lo re
16 stycz nia 17:00

Mu zeum Zie mi Kłodz kiej, ul. Igna ce go Łu ka sie wi cza 4, Kłodz ko. Bilety: 20/10 zł

Naj słyn nie sze ar geń tyń skie tan ga i ko lę dy w la ty no skich ryt mach a tak że mu zy ka
z krę gów bo ga te go folk lo ru te go kra ju.
Ariel Ra mi rez – ar gentyń czyk, wi ru oz ban do ne onu, miesz ka i kon cer tu je w Pol sce
od 2010 z zespołem Ariel Ramiraz TANGO. Jest ani ma to rem wie czo rów ta necz nych
tzw. Mi lon gi i Tan go DJ’em w Pol sce i An glii.
Do mi ni ka Bia ło stoc ka – gi ta rzyst ka, pe da gog w szko le mu zycz nej YAMA HA. Ab sol -
went ka Wro cław skiej AM. Kon cer to wa ła ja ko so list ka oraz czło nek wie lu ze spo łów
w Pol sce oraz w Eu ro pie (Niem cy, Fran cja, Au stria, Wło chy).



Coria Kwestia czasu
9 stycznia 12:00 Nota Bene Cafe, pl. W. Jagiełły 1, Kłodzko

22 stycznia 20:00 Od Zmierzchu do Świtu, Krupnicza 15, Wrocław
To masz Mro zek – wo kal; Kon rad Ko nop ka – gi ta ra ba so wa; Prze mek Gie rat – gi ta ra pro wa dzą ca;
Do mi nik Sty pa – gi ta ra so lo wa; Da mian Bon czek – per ku sja

20 li sto pa da uka zał się ich dru gi stu dyj ny al bum pt. Kwe stia cza su. Do mi nik Sty pa, gi -
ta rzy sta Co rii tak ko men tu je je go zna cze nie: Kwe stią cza su jest wszyst ko wo kół nas.
Po dob nie jak kwe stią cza su by ło wy da nie te go al bu mu. To mek Mro zek, wo ka li sta ze -
spo łu do da je: Wszyst ko jest kwe stią cza su... Przy pra cy nad dru gim al bu mem od czu -
li śmy tę ra cję do słow nie. Na sze sta ra nia i cięż ka pra ca co raz czę ściej koń czą się do bry -
mi, za ska ku ją cy mi nas po zy tyw nie efek ta mi. Chce my wraz z no wą pły tą glo ry fi ko wać
ha sło, że ma rze nia się speł nia ją, wy star czy na nie pra co wać. Lu bi my, gdy na si od bior -
cy utoż sa mia ją się z na szy mi kom po zy cja mi, dla te go też de fi nio wa nie ty tu łu na szej
dru giej pły ty po zo sta wia my im gdy już za po zna ją się z jej za war to ścią.

Alcoholica oraz
Orchestra Mixtura
16 stycz nia 19: 00

Duża Sala Centrum Kultury Muza
ul. Ar mii Kra jo wej 1, Lu bin. Bilety: 60/50 zł

Ostre brzmie nie ze spo łu he avy me ta lo -
we go, po zor nie ła god ne brzmie nie or kie -
stry smycz ko wej oraz wspól na pa sja, ja -
ką jest mu zy ka ze spo łu Me tal li ca – po łą -
cze nie to da je pro jekt nie zwy kły i nie po -
wta rzal ny. Ideą przy świe ca ją cą mu zy -
kom M&A jest od da nie hoł du kon cer to -
we mu al bu mo wi ze spo łu Me tal li ca S&M 
po przez kon ty nu ację te go, cze go do ko -
na li – aran ża cję utwo rów me ta lo wych
z to wa rzy sze niem or kie stry. Mi ło śni cy
obu ga tun ków mu zycz nych po zna ją je
z zu peł nie no wej per spek ty wy, któ ra
gwa ran tu je za ska ku ją ce i nie sa mo wi te
wra że nia. W su mie na sce nie w Mu zie
usły szy my 19-u wspa nia łych mu zy ków.

Wro cław ska Or kie stra Im pro wi zu ją ca
Warsz ta ty eks plo ru ją ce pro ce sy twór cze w mu zy ce
19 stycz nia 17:30 Cen trum Tech no lo gii Au dio wi zu al nych, ul. Wy sta wo wa 1
Wro cław ska Or kie stra Im pro wi zu ją ca oraz Cen trum Tech no lo gii Au dio wi zu al nych
zapraszają osoby peł no let nie, chęt ne do udzia łu w cy klu warsz ta tów eks plo ru ją cych
pro ce sy im pro wi za cji w mu zy ce. Za ję cia opar te są na me to dzie John’a Ste vens’a: Se -
arch and Re flect oraz in nych zbli żo nych ide ach. Część za jęć po świę co na bę dzie in -
ter pre ta cji otwar tych i gra ficz nych par ty tur (nie jest wy ma ga na umie jęt ność czy ta -
nia nut). Udział w warsztatach jest bez płat ny.
Wy ma ga nia: Uczest ni cy pro sze ni są o przy nie sie nie wła snych in stru men tów. Uwa -
ga, nie mu szą to być tra dy cyj ne in stru men ty mu zycz ne, lecz do wol ne przed mio ty
wy da ją ce dźwię ki. Wy ma ga nie to nie do ty czy wo ka li stów.
Wro cław ska Or kie stra Im pro wi zu ją ca Kon cert fi na ło wy
29 stycz nia 18:00 Cen trum Tech no lo gii Au dio wi zu al nych, ul. Wy sta wo wa 1. Wstęp wolny!
Kon cert Wro cław skiej Or kie stry Im pro wi zu ją cej odbędzie sie pod kie run kiem Ada ma
We bster'a i Da riu sza Jac kow skie go. Wśród wy ko naw ców oprócz pro fe sjo nal nych mu -
zy ków znaj dą się też uczest ni cy warsz ta tów gru po wej im pro wi za cji od by wa ją cych
się od 19 stycz nia w CeTA. W pro gra mie kon cer tu gru po we im pro wi za cje i kom po zy -
cje wro cław skich kom po zy to rów – Ra fa ła Au gu sty na, Ja gny Krza now skiej i Ja ku ba
Kor czyń skie go. O opra wę wi zu al ną za dba ją stu den ci ASP we Wro cła wiu.

Waglewski Fisz Emade
wROCKfest.pl prezentuje
12 stycznia 20:00

Sala Gotycka w Starym Klasztorze,
ul. Purkyniego 1. Bilety: 70/60/55 zł

Koncert promujący ma te riał z naj bar -
dziej oso bi stej w do rob ku trio pły ty Mat -
ka, Syn, Bóg, nie za brak nie rów nież
utwo rów z in nych eta pów bo ga tej dzia -
łal no ści ar ty stycz nej Wa glew skich.
Tym ra zem jest to pły ta wy my ślo na
wspól nie... ze spo ło wo, po nie waż od cza -
su po przed niej pły ty bę dą cej jed no ra zo -
wym pro jek tem, po wstał ze spół Wa glew -
ski Fisz Ema de, w związ ku z tym więk sza
doj rza łość i więk sza spój ność ma te ria łu.
Po ukoń cze niu i prze słu cha niu ca ło ści, nie
mo gli śmy oprzeć się wra że niu, że to naj -
bar dziej oso bi sty, naj głęb szy i jed no cze -
śnie naj praw dziw szy ma te riał bio rąc
pod uwa gę wszyst ko to, cze go do ko na li -
śmy do tej po ry... – tak o no wej pły cie
WFE mó wi Woj ciech Wa glew ski.



Apteka Kul to we Gra nie 
15 stycz nia 20:00

Klub A`pro pos, ul. Wie niaw skie go 82,
Wał brzych. Bilet 35/25 zł

Ap te ka & Tzn Xen na
16 stycz nia 19:00

Ciem na Stro na Mia sta, pl. Gen. W. Wró blew -
skie go 3a. Bilety: 35/25 zł

APTEKA po wsta ła w po ło wie lat 80.
w Trój mie ście. Od po cząt ku w ze spo le
gra Ję drzej „Ko dym” Ko dy mow ski. In ni
mu zy cy – z wie lu przy czyn – przy cho dzą
i od cho dzą. Od lat zaj mu je czo ło we miej -
sce na pol skim ryn ku mu zycz nym. Jest
nie za leż ną prze szło ścią, te raź niej szo -
ścią i przy szło ścią. To przy wi lej da ny tyl -
ko nie licz nym. APTEKA to trans, psy cho -
de lia, rock, nie sa mo wi ta ener gia i ży wio -
ło wość – o czym naj le piej prze ko nać się 
w cza sie wy stę pów na ży wo.

Dżem wROCKfest.pl prezentuje
28 stycznia 20:00

Klub Eter, ul. Kazimierza Wlk. 19. Bilety: 75/70 zł

De biu to wał na po cząt ku lat 80. Po pu lar -
ność przy nio sły mu pierw sze prze bo -
je – Paw i Whi sky – a tak że świet ne, dy -
na micz ne kon cer ty. Ze spół za pre zen to -
wał roc ko wą mu zy kę moc no osa dzo ną
w blu esie, z pew ny mi ele men ta mi reg -
gae. Tym, co za pew nia ło mu jed nak nie -
zwy kłość, by ła cha ry zma tycz na sce nicz -
na oso bo wość wo ka li sty Ry szar da Rie dla,
je go tek sty, głos i hi pi sow ski ima ge. To
wów czas Dżem za skar bił so bie wiel kie
uzna nie i po pu lar ność u sto sun ko wo sze -
ro kich rzesz roc ko wych słu cha czy.
Dziś ze śpie wa ją cym Ma cie jem Bal ca -
rem, gru pa na wią zu je do swych naj lep -
szych do ko nań sprzed lat. Zwłasz cza, że
za wsze na le ża ła do bar dzo do brych kon -
cer to wych wy ko naw ców.

Joryj Kłoc (Ukraina)
Małanka 2016
16 stycznia 20:00

Sala Gotycka, Stary Klasztor,
ul. Purkyniego 1. Bilety: 35/30/25 zł

Mu zycz ni roz ra bia cy ze Lwo wa, to fol ko -
we ob ja wie nie 2014 ro ku na Ukra inie.
Swój styl mu zycz ny okre śla ją żar to bli -
wie – Daj Bo że Eto Hip Czort Hop.
Za po mo cą li ry kor bo wej, gi ta ry, bęb -
na hu cul skie go (bu cha ło) i al tów ki gru pa
na no wo od kry wa słu cha czom folk ob rzę do wy, au ten tycz ny prze kaz kob za rzy i lir ni -
ków, któ rzy kil ka set lat te mu prze mie rza li Ukra inę ze wsi do wsi, opo wia da jąc mu -
zy ką hi sto rię tam tych ziem i ich bo ha te rów. Ro bi to jed nak po swo je mu, z roc kan drol -
lo wym za cię ciem i swo istą swa dą. Jo ryj Kłoc nie ogra ni cza się do ukra iń skiej tra dy -
cji, ostat nio na gra li swo ją wer sję fol ko we go hi tu, zna ne go choć by z wy ko na nia Or kie -
stry Świę te go Mi ko ła ja, czy li Sia daj sia daj.
Ma łan ka to świę to wa nie No we go Ro ku we dług ka len da rza ju liań skie go, któ rym po -
słu gu ją się wier ni ob rząd ku grec ko ka to lic kie go oraz pra wo sław ne go.

24 Fi na ł Wiel kiej Or kie stry Świą tecz nej Po mo cy
Wro cław ska od sło na
8 i 9 stycznia 19:00 Sta ry Klasz tor, ul. Purkyniego 1

10 stycznia od 12:00 No wy Targ – sce na ple ne ro wa
Sta ry Klasz tor – sce na klubowa

Wro cław ska od sło na 24 Fi na łu Wiel kiej Or kie stry Świą tecz nej Po mo cy roz pocz nie
się – dwa dni wcze śniej – 8 stycz nia o 19:00 w klu bie mu zycz nym Sta ry Klasz tor mi ni fe -
sti wa lem Fol ko we Gra nie dla Wiel kiej Or kie stry! Wy stą pią: Bu blicz ki, Nad ija, João de So -
usa, Ka pe la Ti min ge riu, Hen ryk Cze ka ła Szkot z Me cha ni ków Shan ty, Or kie stra Sa man -
ta, Za Ho ry zon tem i W Stro nę Por tu.
Dzień póź niej 9 stycz nie w tym sa mym miej scu o godz. 19:00 wy star tu je dru gi mu -
zycz ny ma ra ton. Głów ną atrak cją bę dą wy stę py mu zy ków z le gen dar nej eki py
Eastwest Roc kers, któ ra z pol skiej sce ny mo dern ro ots, rag ga muf fin i dan ce hall uczy -
ni ła praw dzi wą po tę gę – Che eba i Przy ja cie le oraz Griz zlee/Dry Skull Pro ject. Na sce -
nie po ja wią się rów nież Ro man ty cy Lek kich Oby cza jów, Świn ka Ha lin ka, oraz ze spo ły
Wo da Ski Bla i Non Stop.
Wiel ki Fi nał – 10 stycz nia od bę dzie się jed no cze śnie na dwóch sce nach – ple ne ro wej
na pla cu No wy Targ i klu bo wej w Sa li Go tyc kiej w Sta rym Klasz to rze.
Na obu fi na ło wych scenach obędą się po ka zy ta necz ne i wy stęp trans owej Fo li by,
po łą czo ny z warsz ta ta mi bęb niar ski mi. Dziew czy ny z Girls on Fi re, fi na list ki X -Fac -
tor i chłop cy z Be My, fi na li ści Must Be The Mu sic. Wro cław ski gi ta rzy sta, wo ka li sta
oraz au tor pio se nek Ja nek Sa mo łyk. Fi li piń czyk Con ra do Yanez zwy cięz ca Must Be
The Mu sic w 2015 ro ku. Di kan da, wy ko naw ca pol skiej sce ny world mu sic. Ha ba kuk,
je den z naj lep szych ze spo łów pol skie go reg gae. Hurt, he ge mo ni pol skie go me lo dyj -
ne go punk -roc ka. Clo ster kel ler, le gen da pol skie go roc ka go tyc kie go. I Dr Mi sio, chu -
li gań ska eki pa ak to ra Ar ka Ja ku bi ka. Nie moż na oczy wi ście prze ga pić kul mi na cyj ne -
go mo men tu im pre zy – Fi re Show w wy ko na niu Ban dit Qu een Cir cus!



In sen so Pre mie ra
15 i 16 stycz nia 19:15

Centrum Technologii Audiowizualnych, ul. Wystawowa 1.
W ję zy ku grec kim z pol ski mi na pi sa mi. Bi le t 25 zł
Spek ta kl Ale xan dry Ka za zou w re ży se rii Pe tro sa Se va sti ko glou. Tekst Di mi tris Di mi tria dis

Hi sto ria ko bie ty, któ ra sza le je z mi ło ści; hi sto ria, w któ rej mi łość wy kra cza po za lo gi kę,
wy zna czo ne gra ni ce. In sen so – cał ko wi ta klę ska mą dro ści; wy nisz cza ją cy triumf uczuć.
In sen so jest ope rą bez mu zy ki, gdzie sło wo i cia ło sta no wią po je dyn cze in stru men -
ty. W sztu ce ruch nie two rzy je dy nie tła dla sło wa, ale wcho dzi z nim w dia lek tycz ny
kon flikt. To te atr, któ ry po szu ku je psy chicz ne go i fi zycz ne go po ru sze nia u od bior cy. 
Spek takl de dy ko wa ny jest Me li nie Mer co uri – grec kiej ak tor ce i po my sło daw czy ni Eu -
ro pej skiej Sto li cy Kul tu ry, pro jek tu re ali zu ją ce go jej ideę prze kra cza nia gra nic przez
kul tu rę. Jej pa sja nie opie ra ła się na ide ałach czy po li tycz nych prze ko na niach, ale
na głę bo kiej mi ło ści i wie rze w sens ludz kiej na tu ry.
M. M. Ko bie cość jest bar dzo nie sta bil ną ce chą.
Ani pew ną sie bie – bo za gra ża jej czas, ani bez piecz ną – bo spi sku je się prze ciw ko niej. Czas za -
gra ża ko bie co ści ata kiem nie usta ją cych stward nień, któ re za mie nia ją ją w ży wy szkie let, spi ski
po ja wia ją się z po wo du nie unik nio ne go zmierz chu wzor ców, przez któ re sta cza się na dno.
Ko bie cość sta je się wte dy ko bie tą, na stęp nie ogra ni cza się do płci, pre zen tu je wzor ce ob ra zu,
któ re go ste reo ty po we ko pie tło czą się w wi try nach, na okład kach cza so pism, na wie cach, w sie -
dzi bach, na po sie dze niach, na ze bra niach i pod czas kon fe ren cji, w sto wa rzy sze niach, na po -
cho dach, na pro te stach, pod czas kam pa nii wy bor czych, usłu gi wa nia, za wy jąt kiem nie zby wal -
nych miejsc na piel grzym kach i po ka zy wa nia się na za wsze mod nych mszach świę tych. (…)
Ko bie cość zaś ma wy miar nie ustę pli wo ści i nie bez pie czeń stwa: jest znie sie niem ogra ni czeń
i dys kry mi na cji płci, po twier dze niem i żą da niem ży cia aż do śmier ci. (…)
Ko bie cość, kie dy się za ko chu je, jest po to, że by nie sta wiać nic po nad ogół pra gnie nia, nic mniej sze -
go niż roz drob nie nie i speł nie nie, któ re po wo du je w jej isto cie nie ogra ni czo ną mi łość.
Prze by wa jąc sa mot nie w miej scu ogra ni czeń i li mi tów, no si imię La vi nia, Blans, Stel la, Fe dra, Me -
dea, Alek san dra del La go, Kli taj me stra, ale nie ma za de kla ro wa nej toż sa mo ści, jest bez oso bo wa
jak wy słan nik i czło nek spo łecz no ści, po nie waż jej twa rzą, je dy ną i praw dzi wą jest Po ezja.
Jed nak swo im gło sem, wzro kiem, de li kat ny mi ru cha mi, na pew no szlo cha niem i zmy sło wym pi -
smem bro ni się przed pu blicz nym ośmie sza niem i skry wa oso bi stą prze cięt ność, utrwa la
gwiezd ny blask trans cen den tal ne go wy mia ru, spra wia, że krwa wa ab so lut ność bez wstyd no ści
sta je się nie śmier tel na.
Ko bie co ścią jest Ga ja.
I Ma ja.
Kar mi i wy cho wu je Mit.
„Nic”, ze ru je  „Nie”.
Jest nią Me lir ri tos i Me li chri.
Jest nią M. M.
Dla Ja ro sła wa Fre ta
Di mi tris Di mi tria dis, 14 ma ja 2015 Insenso, fot. K. Jarek

Lil ka, cud mi ło ści
25 stycz nia 19:00

Sa la Kon cer to wa im. Ja na Kacz mar ka
Ra dio Wro cław, ul. Kar ko no ska 10

Ma ria Paw li kow ska -Ja sno rzew ska ode -
szła 9 lip ca 1945 ro ku. By ła to nie zwy kła
po et ka, któ rej twór czość ni gdy nie prze -
sta ła za chwy cać, wzru szać i in spi ro wać.
Jej wier sze to wa rzy szą nam od 6 po ko -
leń, nie tra cąc na świe żo ści i ak tu al no ści.
By ła au tor ką to mów Nie bie skie mig da ły,
Po ca łun ki, Ró żo wa ma gia, Pro fil bia łej da -
my, Kry sta li za cje. By ła też au tor ką dra -
ma tów i słu cho wisk – Lil ka, cud mi ło ści. 
O Ma rii Paw li kow skiej -Ja sno rzew skiej
i jej ro dzi nie po sta no wi li opo wie dzieć re -
ży ser i sce na rzy sta – Wal de mar Śmi ga -
sie wicz i czte ry ak tor ki – Kry sty na Tkacz,
Afro dy ta We se lak, Mag da le na Za wadz -
ka i Jo an na Żół kow ska. 
Lil ka, cud mi ło ści to czte ry ak tor ki, czte -
ry od sło ny ży cia i czte ro wier sze. Przed -
sta wie nie opar te jest na po ezji, dzien ni -
ku, wspo mnie niach, no tat kach i li stach
Ma rii Paw li kow skiej -Ja sno rzew skiej, dla
naj bliż szych – Lil ki.
Bę dzie to pięk na opo wieść o mi ło ści,
a ra czej o ta jem ni cy mi ło ści. Na spek takl
zło żą się czte ry od sło ny ży cia po et ki:
mło dość, woj na, mi łość, cho ro ba
i śmierć. Ak tor ki opo wie dzą dzien ni kiem,
li sta mi, wier sza mi i po ezją śpie wa ną
o róż nych Lil ki ob li czach, wi ze run kach
i por tre tach, o prze ni ka niu się rze czy
bła hych z istot ny mi, sub tel nych z bru tal -
ny mi, o wszyst kim czym ży je czło wiek
owład nię ty pa sją i na mięt no ścią, któ re -
go je dy nym dro go wska zem jest mi łość.

Ucie chy Sta ro pol skie  reż. Edward Ka lisz
11 i 25 stycznia 9:00 Fir lej – Te atr Ma ły, ul. Gra bi szyń ska 56. Bilet 15 zł
Ob raz Pol ski okre su Od ro dze nia w po ezji Ja na Ko cha now skie go i Mi ko ła ja Re ja uwiecz -
nio ny, a po dziś dzień ak tu al ność swą za cho wu ją cy.
Re ne san so we tek sty Uciech Sta ro pol skich, choć to  od le głe w cza sie tek sty, po wra ca ją
dziś na sce nę ujaw nia jąc swą po nad cza so wość i uni wer sal ność. Z pewnością ob raz nie -
szczę śli we go mło dzień ca pod da ne go wy sił kom umy sło wym po nad je go si ły, by wtło -
czyć mu do gło wy pod sta wy ła ci ny, czy też spie ra ją ce go się ze śmier cią nie uczci we go
kup ca albo wy ko rzy sty wa nie chło pa prze mó wią i wzbu dzą za mie rzo ne sko ja rze nia.

Re zer wa cja bi le tów: 504 814 295, ja blon ska.te atr ma ly@gma il. com





Raj wa ria tów Zwa rio wa na ko me dia
9, 10 stycz nia 19:00 | 7, 8 stycz nia 11:00

Sce na Ga dzic kie go, Teatr Modrzejewskiej w Legnicy, Rynek 39. Bi le ty: 28/17 zł

Je den z naj wy bit niej szych dra ma to pi sa rzy wszech cza sów, de mo nicz ny skan da li sta
Au gust Strind berg, w zu peł nie do tąd nie zna nej, ba śnio wo -ko me dio wej od sło nie.
Sza lo na eska pa da po oso bli wych świa tach wy obraź ni i la bi ryn cie kul tu ry ze ste try -
cza łym świę tym Pio trem, złach ma nio nym Don Ki cho tem, Ro meo i Ju lią po przej -
ściach oraz Ca li necz kiem za miast Ca li necz ki. 
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Tazm Mil cze nie świa tła
Spek takl PRA COW NI||RO SA
29 i 30 stycznia 19:00

In sty tut Gro tow skie go, Sa la Te atru La bo ra to -
rium,  Przejście Żelaźnicze. Bi le t 15 zł

Przed sta wie nie uka zu je pró by od na le -
zie nia we wnętrz ne go pio nu w sy tu acji
krań co wej, nie ludz kiej, a mo że – nie ste -
ty – ar cy ludz kiej opre sji. Nie sie z so bą
py ta nie o to, co spra wia, że czło wiek mo -
że prze trwać, co sta no wi dlań źró dło si ły
w eks tre mal nych wa run kach, wy nisz -
cza ją cych je go cia ło i ser ce -umysł.
Spek takl opar ty zo stał na książ ce Ta ha -
ra Ben Jel lo una pt. To ośle pia ją ce, nie -
obec ne świa tło, bę dą cej li te rac kim prze -
two rze niem re la cji oso by osa dzo nej
w ciem no ści na osiem na ście lat w TA -
ZMA MAR CIE, cięż kim wię zie niu w Ma ro -
ku. TAZM i spek takl SER CE skła da ją się
na Dwu głos O CI SZY.
My ślę o stud ni bez dna, o tu ne lu, któ ry
drą ży łem pal ca mi, zę ba mi, z nie zmor do -
wa ną na dzie ją, że do strze gę – choć by
tyl ko na mi nu tę, nie skoń cze nie dłu gą
mi nu tę – pro mień świa tła, iskrę, któ ra
od ci śnie mi się na dnie oka i któ rej mo je
cia ło bę dzie strze gło ni czym ta jem ni cy.
Za miesz ka ła by we mnie i ży wi ła wiecz -
ność no cy, tu taj, na dnie gro bu, pod wil -
got ną zie mią o za pa chu czło wie ka odar -
te go z czło wie czeń stwa, któ re mu cio sa -
mi ło pa ty roz szar pa no skó rę, od bie ra jąc
wzrok, głos i ro zum. Ale po cóż nam ro -
zum tu, gdzie nas po grze ba no.
Ta har Ben Jel lo un: To ośle pia ją ce, nie -
obec ne świa tło.
Re ży se ria, dra ma tur gia mu zycz na, sce -
no gra fia, świa tła: Grze gorz Ziół kow ski
Wy stę pu ją: Ma ria Boh dzie wicz (Te bebt)
i Ma ciej Za krzew ski (Sa lim)
Tekst: Grze gorz Ziół kow ski na pod st.
książ ki Ta ha ra Ben Jel lo una To ośle pia -
ją ce, nie obec ne świa tło, prze kład Mał go -
rza ta Szczu rek. In spi ra cje dra ma tur gicz -
ne: Zło ta licz ba Ma ti li C. Ghy ki, Ni sza
świa teł al -Ġazāle go. Frag men ty mu -
zycz ne: The Re mo te Vie wer Co il, Qu asi
una fan ta sia Hen ry ka Gó rec kie go w wy -
ko na niu Kro nos Qu ar tet.

fot. J. Wittchen

Imię Re ż. Grze gorz Chrap kie wicz
23 stycz nia 17:00

ATM Sce na na Bie la nach
ul. Dwa Świa ty 1, Bie la ny Wro cław skie

Ak cja spek ta klu roz gry wa się w cią gu jed -
ne go wie czo ru, pod czas ko la cji wy pra wia -
nej przez pro fe so ra li te ra tu ry Pier -
re'a (Szy mon Bo brow ski) i je go żo nę Eli -
sa beth (Edy ta Ol szów ka) w ich pa ry skim miesz ka niu. Za pro sze ni go ście to przy ja ciel
do mu, pu zo ni sta – Clau de (Mar cin Hyc nar), brat Eli sa beth bły sko tli wy przed się bior -
ca – Vin cent (Woj ciech Ma laj kat) oraz je go du żo młod sza cię żar na part ner ka An na
(Do ro ta Krem pa). W tym gro nie prze bieg spo tka nia zda wał się prze wi dy wal ny. Jed -
nak tym ra zem ty po we, drob ne sprzecz ki prze ro dzą się w praw dzi wą bi twę. Ca łe za -
mie sza nie wy wo ła z po zo ru nie win ne py ta nie o pla no wa ne imię dla dziec ka.
Do brze na pi sa ne, dow cip ne dia lo gi, za ska ku ją ce se kre ty ro dzin ne bo ha te rów to ko -
me dio we atu ty „Imie nia” po rów ny wa ne go czę sto do „Bo ga mor du” (fil mo wa „Rzeź”
Ro ma na Po lań skie go). Film, któ ry po wstał na pod sta wie tej sztu ki otrzy mał w 2013
ro ku dwa Ce za ry oraz trzy no mi na cje (w tym za naj lep szy sce na riusz ada pto wa ny).



Piotr Bał tro czyk Dru ga 50-tka Pio tra Bał tro czy ka
16 stycznia 17:00

Sa la Łań cusz ko wa – Sta ra Ko pal nia,
ul. Wysoc kie go 29, Wałbrzych. Bilet 40 zł

Cha ry zma tycz ny kon fe ran sjer i ar ty sta
ka ba re to wy ob cho dzi 50-te uro dzi ny!
Z tej oka zji bę dzie moż na zo ba czyć je go
naj now szy pro gram ka ba re to wy pt. Dru -
ga 50-tka Pio tra Bał tro czy ka.
Dwu go dzin ne show ka ba re to we na dru -
gą nóż kę, zbu do wa ne z aneg dot, hi sto rii
opo wia da nych przez zna ko mi te go mo -
no lo gi stę z wy su bli mo wa nym, in te li -
gent nym i cię tym dow ci pem, okra szo -
nym ma są dy gre sji, roz ba wi na wet naj -
bar dziej wy ma ga ją cą pu blicz ność.

Be lie ve me you fo ol
15 stycz nia 16:00 pre mie ra

18, 19, 20, 21 stycz nia 18:00
Te atr PWST Sa la Czar na, ul. Bra ni bor ska 59
Au tor tek stu: Mi chał Pa bian
Re ży se ria: Ce za ry Stud niak
Sce no gra fia: Mi chał Hri su li dis
Ko stiu my: Ma te usz Stęp niak
Cho re ogra fia: Ewe li na Adam ska-Por czyk
Mu zy ka: Łu kasz Wój cik
Asy sten ci re ży se ra: Da ria Krzy ża niak, Sa bi na
Mi sa kie wicz, Je rzy Ma chow ski
Wy stę pu ją: 
Aga ta Du ra, Te re sa Ko wa lik, San dra Kro mer,
Da ria Krzy ża niak, Sa ra Lech, Ilo na Le wan dow -
ska, Na ta lia Ma czy ta, Piotr Cze kal ski,
Pa weł Ja nyst, Ni kos Ko to wicz

Spek takl dy plo mo wy stu den tów IV ro ku
Wy dzia łu Lal kar skie go PWST w ro ku
aka de mic kim 2015/2016
To spek takl o sa mot no ści. Sa mot no ści,
któ ra sta je się ob se sją i za czy na bu do -
wać al ter na tyw ne świa ty bo ha te -
rów – re li gie, ry tu ały, wy zna nia. 
W krzy wym zwier cia dle ob ser wo wa ny
jest me dial ny szoł, w któ rym po sta ci ry -
wa li zu ją o naj bar dziej spek ta ku lar ne
wy stą pie nie. Głu po ta za chwy tu nad pro -
te za mi wraż li wo ści, mą dro ści do pro wa -
dza do sy tu acji, gdy bo ha te ro wie szoł re -
zy gnu ją z sie bie i przy bie ra ją dziw ne
i nie jed no znacz ne, nie kie dy wi zyj ne po -
sta wy go to wych na sprze daż eko no -
micz nych pro jek tów, któ re ma rzą, by
stać się pro duk ta mi kon sump cyj ne go
świa ta. Za tra ce ni w ob se sjach by cia naj -
lep szy mi sta ją się kul tu ro wy mi głup ca mi
kom pul syw nie pra gną cy mi by uwie rzo -
no im jesz cze, że ist nie ją.

Czas trwa nia: ok. 2h. Wstęp wol ny!
www.pwst.wroc law.pl/re zer wa cje



Mu zeum Ma rzeń Mu zeum Na ro do we we Wro cła wiu
Pre mie ra 16 stycz nia 16:00
23 i 30 stycznia; 6 lutego; 1, 8, 15, 22 października 2016 19:00

Muzeum Narodowe we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 5 |  www.mu zeum ma rzen.pl 

Łą czą cy ma lar stwo, li te ra tu rę, mu zy kę i te atr pro jekt Mu zeum Ma rzeń to no we spoj -
rze nie na ma lar stwo daw nych mi strzów. Za pro sze ni do udzia łu pi sa rze i kom po zy -
to rzy stwo rzy li utwo ry li te rac kie i mu zycz ne in spi ro wa ne wy bra ny mi ob ra za mi ze
zbio rów Mu zeum Na ro do we go we Wro cła wiu. Na ich pod sta wie re ży ser ka Ja cqu eli -
ne Kornmüller wraz za pro szo ny mi ak to ra mi i tan ce rza mi przy go tu je 8 ka me ral nych
przed sta wień, któ re za pre zen to wa ne zo sta ną przy po szcze gól nych dzie łach sztu ki.
W pro jek cie udział bio rą m.in. pi sa rze Ja cek Deh nel i Jo an na Ba tor oraz ak to rzy Jo -
an na Szczep kow ska i Bar tosz Por czyk

Władysław Podkowiński, Spotkanie, 1892
Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Kopia

Stu dio Te atral ne The atron ZA PI SY!
Teatr Formy  [Physical Form Theater]
8 stycz nia 16:00 – pierwsze zajęcia ul. Wierz bo wa 15, Wro cła w
Za ję cia do ty czą pra cy z cia łem i gło sem, przeznaczone są dla każ de go, ko mu bli ski jest
in dy wi du al ny roz wój oraz dla kan dy da tów do eg za mi nu wstęp ne go do Pań stwo wej
Szko ły Te atral nej. Warsztaty odbywają się raz w tygodniu, zawsze w piątek.
Stu dio Pan to mi my BO DY & MIND – pią tki godz 16:00-18:00
· ele men tar ne etiu dy ak tor skie bez słów · tech ni ka kla sycz nej pan to mi my
· ko or dy na cja cia ła z za da niu ak tor skim na sce nie · pla sty ka cia ła
· ele men ty ja poń skie go tań ca bu toh · ele men ty ba le tu kla sycz ne go
· przy go to wa nie in sce ni za cji na ko niec se me stru
IN QU BA TOR TE ATRAL NY  – kurs ak tor ski przy go to waw czy dla kan dy da tów
do PWST – pią tki godz 18:00-21:00 
· In ter pre ta cja tek stu, pro za, wiersz kla sycz ny · In ter pre ta cja tek stu, pro za, wiersz współ -
cze sny · ćwi cze nia wo kal ne, umu zy kal nie nie · ćwi cze nia z za kre su ak tor stwa dra ma -
tycz ne go · pod sta wy dyk cji i ar ty ku la cji · emi sja gło su · ele men tar ne etiu dy ak tor skie ·
mo to ry ka cia ła · pio sen ka ak tor ska · przy go to wa nie in sce ni za cji na ko niec se me stru
Pro wa dze nie Jó zef Mar koc ki – za ło ży ciel i ak tor Te atru For my, ab sol went PWST na wy -
dzia le ak tor skim we Wro cła wiu. Ukoń czył PSM II st. na wy dzia le wo kal nym. Od 1993
do 1997 r. pra co wał we Wro cław skim Te atrze Pan to mi my Hen ry ka To ma szew skie go.
W la tach 1994-1996 wy kła dow ca z za kre su Pan to mi my i Ma ski w Wyż szej Szko le Te -
atral nej na wy dzia le lal kar skim, nie gdyś w Tech ni sche Uni ver sität w Dreź nie i Görlitz.
Pre zen tu je swo je spek ta kle i pro wa dzi sta że te atral ne w kra ju i za gra ni cą.
W 2002 r. Jó zef Mar koc ki otrzy mał naj waż niej szą na gro dę przy zna wa ną przez wro cław -
ską pu blicz ność – Zło tą Igli cę. Dy rek tor pro jek tu Eu ro pej ska Aka de mia Pan to mi my.
Dy rek tor Ar ty stycz ny Stre am Fe sti val – Mię dzy na ro do wy Fe sti wal Te atru Pan to mi my
i Tań ca we Wro cła wiu oraz Ka ra wa ny Te atrów Ulicz nych na Dol nym Ślą sku. Eks pert
od Te atru Ru chu przy ko mi sji eg za mi na cyj nej ZASP w War sza wie. Prze wod ni czy Fun da -
cji Wspie ra nia kul tu ry Cul tu ra Mun di. In for ma cje i za pi sy: te atr for my 01@gma il.com

Wę dro wa nie za…
Je rzy Gro tow ski na fo to gra fiach
Ja na Krzysz to fa Fioł ka 
14 stycz nia 18:00

Mu zeum Współ cze sne Wro cław
pl. Strze gom ski 2a

Wy sta wa z oka zji 17. rocz ni cy śmier ci Je -
rze go Gro tow skie go. W jej otwar ciu
udział we zmą Lu dwik Fla szen i Bar ba ra
Fio łek. Eks po zy cja skła da się z wie lu nie -
pre zen to wa nych ni gdy do tąd fo to gra fii. 
Jan Krzysz tof Fio łek w la tach 1979–1983
pra co wał ja ko fo to graf w Te atrze La bo -
ra to rium. Na wy sta wę Wę dro wa nie za…
skła da ją się fo to gra fie Fioł ka do ku men -
tu ją ce dzia łal ność Je rze go Gro tow skie go
i Te atru La bo ra to rium, wy ko na ne w la -
tach 1979–1981 w Pol sce i we Wło szech.
Ty tuł na wią zu je do tek stu Je rze go Gro -
tow skie go Wę dro wa nie za Te atrem Źró -
deł, wy gło szo ne go 5 czerw ca 1978 ro ku
w Sta rej Po ma rań czar ni pod czas mię -
dzy na ro do we go sym po zjum ITI. 

kurator: Waldemar Płusa

Zi mo we Igrzy ska Olim pij skie 
na zna kach pocz to wych
Od 13 stycz nia do 31 mar ca

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

Wy sta wa pre zen tu je wa lo ry fi la te li -
stycz ne wy da ne przez pań stwa bę dą ce
or ga ni za to ra mi olim piad oraz emi sje
Pocz ty Pol skiej upa mięt nia ją ce Igrzy ska.
Wy sta wie to wa rzy szyć bę dą sa nie ro ga -
te, san ki wy czy no we, łyż wy oraz nar ty.
Pierw sze zi mo we igrzy ska olim pij skie
od by ły się w 1924 r. we fran cu skim Cha -
mo nix pod na zwą Ty go dnia Spor tów Zi -
mo wych, rok póź niej na Kon gre sie Olim -
pij skim w Pra dze zmie nio no na -
zwę na Zi mo we Igrzy ska Olim pij ske.



RA FAŁ K. WA RZE CHA
Autopercepcje [Wzo ro wy żoł nierz]
Ab sol went Wy dzia łu Ar ty stycz ne go Uni -
wer sy te tu Zie lo no gór skie go.
Pra cę twór czą roz po czął w 2000 ro ku,
a dy dak tycz ną w 2003.
Jest asy sten tem w Ka te drze Sztu ki Me -
diów w Aka de mii Sztuk Pięk nych im. E.
Gep per ta we Wro cła wiu oraz dok to ran -
tem w War szaw skiej ASP. Jest człon -
kiem Związ ku Pol skich Ar ty stów Fo to -
gra fi ków. Do tych czas zre ali zo wał kil ka -
na ście wy staw w kra ju i za gra ni cą.
Je go pra ce znaj du ją się w zbio rach Mu -
zeum Na ro do we go we Wro cła wiu.
Eks po zy cja z cy klu Au to -per cep cje, to
dru ga wy sta wa w ga le rii Pho to Zo na, jej
ku ra to rem jest Aga ta Szu ba.

Wer ni saż: 15 stycz nia, godz. 17:00
Ga le ria Pho to Zo na – DCIK OKiS
Ry nek Ra tusz 24 we Wro cła wiu

!"##"
foto: Agata Preyss

!"##"

W stycz NIU W OD RZE: · Klaus Bach mann, Unia eu ro pej ska na roz dro żu · Piotr Gaj dziń ski, Re wo lu cja ty sią ca
sa mu ra jów · Nie pro gno zuj my ka ta stro fy. z An drze jem Go spo da ro wi czem roz ma wia st. Lej da · Ja cek Łu ka sie -
wicz, znów ten Mic kie wicz · Ja cek sie radz ki, Nie śmie szy · Mie czy sław Or ski, Od Krót kiej hi sto rii żar tu po Mor -
fi nę · Jorg Ber nig, An ders · sa man tha Kitsch, Wier sze · Ra do sław Wi śniew ski, No tat ki z un der grun tu · Ur szu la

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

Ga le ria sztu ki OKiS we Wro cła wiu – In sty tu cji
Sa mo rzą du Wo je wódz twa Dol no ślą skie go

Za da niem ga le rii jest pre zen ta cja do ko nań
po wsta łych w fo to me dial nym nur cie sztu -
ki. Pu blicz no ści zo sta nie za pre zen to wa ny
do ro bek ar ty stycz ny, któ ry ma swo je źró -
dło w ogól no pol skim śro do wi sku aka de -
mic kim, ze szcze gól nym uwzględ nie niem
re ali za cji po wsta łych w dol no ślą skim krę gu
ar ty stycz nym. W ro ku 2016 Ga le ria PHO TO
ZO NA zor ga ni zu je wy sta wy o zróż ni co wa -
nym cha rak te rze for mal nym (fo to gra fia,
fo to obiekt, fo to in sta la cja itp), któ re po za
miej scem eks po zy cji (Dol no ślą skie Cen -
trum In for ma cji Kul tu ral nej OKiS) bę dą
upu blicz nio ne rów nież w me diach elek tro -
nicz nych i pu bli ka cjach.

HAN NA BA NA SZAK Koncert kolęd
Koncert 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.

Każdy recital Hani Banaszak to wydarzenie muzyczno-poetyckie i metafizyczne.
To artystka charyzmatyczna, z niesamowitym wachlarzem możliwości i ponadczasową
klasą. Z niewiarygodnym wdziękiem i szacunkiem interpretuje największych polskich
tekściarzy. Obcując z nią na koncercie, odkrywamy Hannę Banaszak kolorową, odważną,
nowatorską, niedefiniowalną. Spotykamy muzyka, wokalistkę – barda, tekściarkę –
poetkę i kompozytorkę pięknego Człowieka.

Anna Sroka – aktorka, pieśniarka
Sobota 9 stycz nia godz. 19.30, Ba zy li ka Mniej sza pw. św. Elż bie ty we Wro cła wiu.
Bi le ty: 25 zł w Dol no ślą skim Cen trum In for ma cji Kul tu ral nej OKiS, Ry nek -Ra tusz 24
oraz 30 zł – go dzi nę przed kon cer tem w bazylice. Dzie ci do lat 10 (z ro dzi cami) – wstęp wol ny!
In for ma cje i re zer wa cje: DCIK, OKiS, tel.: (071) 342 22 91, e -ma il: dcik@okis.pl

THE WEL L NESS SO UND
Dol no ślą skie ko lę do wa nie
Tra dy cja ko lę do wa nia to je den z naj pięk -
niej szych zwy cza jów Świąt Bo że go Na ro -
dze nia, a Kon cert Ko lęd w wy ko na niu The
Wel l ness So und zo stał przy go to wa ny
wła śnie z my ślą o pod trzy ma niu te go
uro kli we go oby cza ju. 

13 stycz nia –Te atr Zdro jo wy, Szczaw no Zdrój
14 stycz nia, godz. 19:00 – Ko ściół p. w. Wnie bo wzię cia Naj święt szej Ma ryi Pan ny, Kłodz ko
15 stycz nia, godz. 19:00 – Te atr Zdro jo wy, Ku do wa -Zdrój
22 stycz nia, godz. 18:00 – Gmin ne Cen trum Kul tu ry, Do bro szy ce
23 stycz nia, godz. 17:00 – Obor nic ki Ośro dek Kul tu ry



Edward Dwur nik
Mi łość
15 stycz nia 20:00

Wy sta wa czyn na do 29 lu te go
Cen trum Kul tu ry Za mek, pl. Świę to jań ski 1

Wy sta wa si łą rze czy nie sta no wi peł nej
re tro spek ty wy. Wy bór ob ra zów i ry sun -
ków, do ko na ny przez jej ku ra tor An nę
Pa le czek -Szum las, jest su biek tyw ny,
jed nak sta no wi prze krój przez kil ka eta -
pów twór czo ści Dwur ni ka. 
Odwiedzając wystawę obej rzy my się jak
w krzy wym zwier cia dle, od naj dzie my
na sze wa dy i za le ty, na sze chci wo ści i in -
spi ra cje, ra dość i fru stra cję, wszyst ko to,
na co skła da się du alizm ży cia.
Edward Dwur nik (ur. 1943 r. w Ra dzy mi -
nie) to je den z naj bar dziej zna nych i roz -
po zna wal nych, współ cze snych ar ty stów
pol skich. W la tach 1963-1970 od był stu -
dia na Wy dzia le Ma lar stwa war szaw -
skiej ASP, gdzie uzy skał dy plom w pra -
cow ni prof. Eu ge niu sza Eibi scha. Upra -
wia ma lar stwo, ry su nek i gra fi kę. Two -
rzy roz bu do wa ne cy kle, głów nie ma lar -
skie, nie któ re z nich są już za mknię te, in -
ne ar ty sta kon ty nu uje.

Va le ria Flo re sca no
do 30 stycz nia

Ga le ria SiC! BWA Wro cław
pl. Ko ściusz ki 9/11

W swoich pra cach Va le ria Flo re sca no, od -
wo łu je się do skom pli ko wa nej hi sto rii
Mek sy ku. Zo ba czy my pięk ne obiek ty ar -
ty stycz ne wy ko rzy stu ją ce szkło, drew no
i ce ra mi kę, nie za brak nie też prac wi deo. 
Artystka stu diu je hi sto rię kul tu ry ma te -
rial nej swe go kra ju, w kształ to wa niu któ -
rej prze ło mo wym mo men tem był rok
1519. Przy niósł on, wraz z wy lą do wa niem
u wy brze ży Mek sy ku hisz pań skiej eks pe -
dy cji pod wo dzą Hernána Cortésa, po czą -
tek upad ku Im pe rium Az te ków. W je go
miej sce na ro dzi ła się No wa Hisz pa nia.
Ar tyst ka prze szu ku je ma te rial ną spu ści -
znę Mek sy ku, sta ra się spoj rzeć na ten
do ro bek z per spek ty wy post ko lo nial nej,
prze no sząc punkt cięż ko ści swo ich za in -
te re so wań na dzie dzic two sztu ki pre ko -
lum bij skiej. 
Wy ko rzy stu je sze ro ki wa chlarz ma te ria -
łów, któ re w sfe rze sym bo licz nej i wi zu al -
nej od wo łu ją się do ma te ria łów cha rak -
te ry stycz nych dla sztu ki przed hisz pań -
skiej, ta kich jak pió ra, zło to, ob sy dian, po -
le ro wa ne me ta le czy ka mie nie szla chet -
ne. Dla lu dów pre ko lum bij skich mia ły one
ma gicz ną si łę zwią za ną ze sfe rą du cho -
wą. Twór cy tej sztu ki dą ży li do two rze nia
obiek tów ja snych, roz ta cza ją cych po -
świa tę, mi go czą cych i po ły sku ją cych. Po -
szu ki wa nie tych wła ści wo ści spra wi ło, że
szkla ne po dar ki ze Sta re go Świa ta sta ły
się obiek tem po żą da nia, a w kon se kwen -
cji przy czy ną upad ku ich cy wi li za cji.
Wy sta wa Va le rii Flo re sca no to pró ba
post ko lo nial ne go spoj rze nia na do ro bek
rdzen nych miesz kań ców Mek sy ku
i przy wró ce nie mu na le ży te go miej sca
na ma pie hi sto rii sztu ki.

ku ra tor ka: Jo an na So kol ska

Po la Dwur nik
Pio sen ka o le ka rzu i in ne ry sun ki
15 stycz nia 17:00

Mu zeum Współ cze sne Wro cław 
pl. Strze gom ski 2a. Wstęp wolny!

Wy sta wa w ra mach Mię dzy na ro do we go
Fe sti wa lu Ry sun ku Think Tank lab Trien -
na le i wpi sa na w Week end Otwar cia Eu -
ro pej skiej Sto li cy Kul tu ry 2016, przy po -
mi na nie co dzien ną an to lo gię ry sun ku,
uka zu ją cą ten ga tu nek w roz ma itych
od sło nach i kon fi gu ra cjach.
Skom po no wa na z róż nych „utwo rów”
na pa pie rze, ukła da się w opo wieść
o two rze niu za po mo cą ob ra zów, słów
i dźwię ków, któ re po zwa la ją za kląć rze -
czy wi stość w wi ze run ki peł ne hu mo ru,
gro te ski i iro nii.
Od naj du je my tu ka dry pio sen ki opo wia -
da ją cej o hi sto rii nie szczę śli wej mi ło ści,
ale i mro żą ce krew w ży łach świa dec two
ob co wa nia z obiek ta mi wro cław skie go
de si gne ra, a gdzieś w tle po brzmie wa re -
fren ty tu ło wej pio sen ki o le ka rzu. Po śród
nich ukry wa się al ter ego au tor ki, któ ra
wcie la się w kil ka ról jed no cze śnie, pusz -
cza jąc do nas oko ze swo ich ry sun ków

Ku ra tor ka: An na Bo ro wiec

Wro cław na pol skich zna kach pocz to wych
15 stycz nia 12:00 

Wystawa czynna do 22 stycznia
Mu zeum Pocz ty i Te le ko mu ni ka cji, ul. Z. Kra siń skie go 1

Idea Eu ro pej skiej Sto li cy Kul tu ry ma na ce lu wzmoc nie nie eu ro pej skiej współ pra cy
w dzie dzi nie kul tu ry oraz pro mo cję mia sta, w któ rym się od by wa; po ten cja łu je go
dzie dzic twa, kul tu ry i lu dzi. Ten ty tuł na rok 2016 zo stał przy zna ny mia stom: Wro -
cław oraz San Se ba stian w Hisz pa nii.
Mu zeum Pocz ty i Te le ko mu ni ka cji we Wro cła wiu rów nież włą cza się w dzia ła nia
zwią za ne z ob cho da mi ESK we Wro cła wiu. Z tej oka zji Dy rek tor Mu zeum Pocz ty i Te -
le ko mu ni ka cji Ja dwi ga Bart ków -Do ma ga ła oraz Pocz ta Pol ska za pra sza ją na uro -
czy stość wpro wa dze nia do obie gu znacz ka wy da ne go w ra mach ob ję cia przez Wro -
cław ty tu łu Eu ro pej skiej Sto li cy Kul tu ry 2016.
W pro gra mie m.in. spo tka nie z pro jek tant ką znacz ka Alek san drą Pie trzak, a tak że
pre zen ta cja wy sta wy pt. Wro cław na pol skich zna kach pocz to wych.



Ka ta rzy na Szczyr bu ła -Ma zur czyk
Na okrągło | Ko la że i asam bla że
19 stycz nia 17:00 (Od 12 stycz nia do 15 lu te go)

Ga le ria Pla stycz na MDK Śród mie ście, ul. Du bo is 5

Wystawa prezentuje abstrakcyjne kom po zy cje, które bu do wa ne przy po mo cy prze -
ci wieństw, po przez róż ni ce kon tra stów, zróż ni co wa nych środ ków wy ra zu uzy sku ją
jed ność, har mo nię, rów no wa gę. W ty tu le wy sta wy Ka ta rzy na Szczyr bu ła -Ma zur czyk
od no si się do ar che ty po wej for my ko ła, któ re sym bo li zu je nie skoń czo ność, wiecz -
ność, har mo nię, kom plet ność, ab so lut, nie bo i słoń ce, pier wia stek du cho wy a tak że
do per ma nent ne go, na okrą gło, po wta rza nia pro ce sów i zda rzeń ży cia. 
Pro ces twór czy umoż li wia mi za trzy ma nie się i na wią za nie in tym ne go kon tak tu
z wła snym wnę trzem. Jest to coś wy łącz nie mo je go, co po ma ga mi w od zy ski wa niu
rów no wa gi i har mo nii we wnętrz nej, w zro zu mie niu sie bie i świa ta – mó wi ar tyst ka.

Mał go rza ta Świą tek W prze strze ni barw
Od 4 stycznia, Fi ni saż 30 stycznia 16:00

Klub Pod Kolumnami, pl. św. Macieja 21. Wstęp wolny!

Fo to gra fią in te re su ję się od 2008 r.
Od tam te go cza su bacz niej przy glą dam
się ota cza ją ce mu mnie świa tu. Szcze gól -
ną mo ją uwa gę przy cią ga ją obiek ty nie -
zau wa żal ne dla in nych. Fa scy nu ję się
ma kro fo to gra fią, któ ra po zwo li ła od kryć
cał kiem no wy, bo ga ty świat wra żeń.
Sku pia łam się głów nie na ma łych zwie -
rzę tach i ta kich ele men tach ro ślin, któ re

nie są wi docz ne go łym okiem. W mo im ma łym ogro dzie do strze gam wie lu nie zna -
nych mi wcze śniej miesz kań ców. Ten świat, po ka za ny z bli ska, w po więk sze niu,
w prze strze ni róż no rod nych barw po zwo lił mi od kryć swo je ta jem ni ce. 
Apa rat fo to gra ficz ny stał się nie roz łącz nym to wa rzy szem wszel kich mo ich wy jaz dów
i wę dró wek. Fo to gra fu ję apa ra tem So ny A57. Do ma kro fo to gra fii uży wam głow nie
obiek ty wu Tam ron AF SP 60 f/2, In du star 2,8/50 61L oraz He lios 44M2/58
Oprócz fo to gra fii in te re su ję się tak że ak tyw ną tu ry sty ką, szcze gól nie gór ską oraz
mu zy ką jaz zo wą. 
W pro gra mie fi ni sa żu kon cert ze spo łu:
Ten pa sten Trio

Alex Clov – sak so fon al to wy, Piotr Woj na row ski – bas, Li lia na Zie nia wa – per ku sja

Mo dern jazz, free im pro vi sa tion, con tem po ra ry clas si cal mu sic.
Ce lem gru py jest roz wój wła sne go ję zy ka mu zycz ne go, jak i eks plo ro wa nie kom po zy -
cji współ cze snych mi strzów jaz zu. Ich brzmie nie łą czy li ryzm z frag men ta mi od waż -
ne go, ato nal ne go gra nia. Mi mo że są skłon ni do bez kom pro mi so we go prze kra cza nia
wszel kich po dzia łów i za sad, ich mu zy ka cią gle po zo sta je w służ bie kom po zy cji.

Pier ni ki
Po dróż do kra iny zmy słów...
przez Śląsk, Łu ży ce Gór ne
i 900-let nią kul tu rę ku li nar ną
w Eu ro pie Środkowej
do 14 lu te go

Mu zeum Et no gra ficz ne we Wro cła wiu,
ul Traugutta 111/113

Wy sta wa po świę co na jest hi sto rii pier ni -
kar skie go rze mio sła. Pier ni ki ko ja rzą się
z cza sem dzie ciń stwa, są wspo mnie niem
od pu stów, jar mar ków – w szcze gól no ści
tych bo żo na ro dze nio wych. Tra dy cja pier -
ni kar stwa się ga głę bo ko w prze szłość.
Już sta ro żyt ni Egip cja nie zna li ciast ka
mio do we, ty le że jesz cze bez przy praw
cha rak te ry stycz nych dla pier ni ków, zaś
pierw sze pi sem ne wzmian ki o za wo dzie
pier ni ka rza po cho dzą z XIII w.
Ciast ka z przed sta wie nia mi naj róż niej -
szych po sta ci wy ko ny wa ne by ły z uży -
ciem drew nia nych form, bę dą cych czę sto
ma ły mi, mi ster ny mi dzie ła mi sztu ki.
Mu zeum Et no gra ficz ne po sia da w swych
zbio rach ok. 250 ta kich form, z któ rych
część moż na po dzi wiać na eks po zy cji.
Oprócz hi sto rii pier ni ka i je go ro li kul tu ro -
twór czej wy sta wa przy bli ży rów nież
skład ni ki i pro ces pro duk cji te go aro ma -
tycz ne go cia sta.
Znaj du ją ce się w zbio rach Mu zeum Et -
no gra ficz ne go we Wro cła wiu for my pier -
ni kar skie cha rak te ry zu ją się wy so ki mi
wa lo ra mi es te tycz ny mi, a tak że hi sto -
rycz ny mi i po znaw czy mi. Re pre zen tu ją
róż no rod ną for mę, a tak że od mien ną te -
ma ty kę. Zbiór form pier ni kar skich sta no -
wi tak że cen ne źró dło in for ma cji o daw -
nej kul tu rze – szcze gól na ro la pier ni ka
trak to wa ne go przede wszyst kim ja ko po -
da ru nek, wią za ła się z ko mu ni ko wa niem
okre ślo nych tre ści kul tu ro wych; pier nik
był nie tyl ko przy sma kiem, był waż nym
ele men tem daw nej ob rzę do wo ści.



Edu ar do Chil li da
Brzemie nia 
Od 15 stycz nia do 13 mar ca

Ga le ria Awan gar da BWA, ul. Wi ta Stwo sza 32

Z po wo du kon tu zji po rzu cił obie cu ją cą
ka rie rę pił ka rza, by stać się jed nym
z naj więk szych rzeź bia rzy na świe cie,
two rząc swój uni kal ny styl in spi ro wa ny
kra jo bra zem Kra ju Ba sków. Je go pra ce
znaj du ją się w naj bar dziej pre sti żo wych
ko lek cjach na ca łym świe cie.
Edu ar do Chil li da to bez wąt pli wo ści,
mistrz for my, kre acji, eks pe ry men to wa -
nia z ma te ria ła mi oraz wy bit ny teo re tyk
sztu ki i znaw ca ży cia – mó wi ku ra tor ka
wy sta wy Inés R. Ar to la – Ja kość je go
pra cy, rzeź biar ska i gra ficz na, ro bią z nie -
go jed ne go z naj waż niej szych ar ty stów
a je go wpływ na twór czość śro do wi ska
ar ty stycz ne go po zo sta je za uwa żal ny aż
do dnia dzi siej sze go.

Ju sty na Adam czyk
Gdzie kol wiek
15 stycz nia 17:00

Ga le ria Ring, pl. Ka te dral ny 1, Le gni ca

Wy sta wa ab sol went ki Wy dzia łu Ma lar -
stwa ASP we Wro cła wiu. Jej twór czość
ob ra zu je jej fa scy na cję re la cja mi z ludź -
mi. Ma lar stwo trak tu je jak no tat nik.
Na ob ra zach umiesz cza rze czy i sy tu -
acje, któ re chcia ła by za pa mię tać al bo
o któ rych chcia ła by za po mnieć. Po szu -
ku je pro stych, lecz nie ba nal nych form,
bo ga tych w sym bo li kę. Wie le z nich ma
cha rak ter iko no gra ficz ny, a każdy ob raz
jest po wiąza ny z oso bi stą hi sto rią. Sty -
pen dyst ka MKiDN, lau re at ka wy staw.

Bro ni sław Wo la nin
16 stycz nia 17:00

Klub Mu zy ki i Li te ra tu ry,
pl. Gen. T. Ko ściusz ki 10

W czę ści mu zycz nej przy for te pia nie za -
sią dzie Mau ry cy Huf.
W czę ści li te rac kiej spo tka nie z po etą, fi -
lo zo fem Ka zi mie rzem Świe goc kim, pre -
zen ta cja je go książ ki pt. Ka mień i czas.
Bro ni sław Wo la nin – ukoń czył Li ceum
Pla stycz ne w Za mościu i Pań stwo wą
Wyż szą Szko łę Sztuk Pla stycz nych (obec -
nie Aka de mia Sztuk Pięk nych) we Wro -
cła wiu na Wy dzia le Ce ra mi ki w pra cow ni
prof. Ju lii Ko tar biń skiej. Dy plom z wy róż -
nie niem uzy skał w 1962r.
Od 1964r. był pro jek tan tem i kie row ni -
kiem ar ty stycz nym w Spół dziel ni Ce ra -
mi ki Ar ty stycz na w Bo le sław cu. 
Twór czość Bro ni sła wa Wo la ni na sta no -
wi, ze wzglę du na swe szcze gól ne wa lo -
ry, jed no z naj wy bit niej szych zja wisk
w dzie dzi nie współ cze snej sztu ki ce ra -
micz nej w Pol sce i Eu ro pie.
Two rzył w ka mion ce i por ce la nie  za rów -
no for my użyt ko we do pro duk cji prze -
my sło wej, jak i uni ka to we oraz rzeź biar -
skie – wśród nich cykl nie po wta rzal nych
pła sko rzeźb -ob ra zów.
Ze sta wy na czyń, do dziś wy twa rza nych
we dług pro jek tów Bro ni sła wa Wo la ni -
na w Spół dziel ni Rę ko dzie ła Ar ty stycz -
ne go Ce ra mi ka Ar ty stycz na w Bo le sław -
cu, w któ rej ar ty sta pra co wał pra wie 50
lat, by ły wie lo krot nie wy róż nia ne i na -
gra dza ne na pol skich i mię dzy na ro do -
wych wy sta wach oraz ku po wa ne przez
kra je Eu ro py, Azji, Ame ry ki i Au stra lii.
Dzie ła te za chwy ca ją mi strzow skim po -
łą cze niem funk cji ze szla chet ną i pięk ną
pro sto tą kształ tów. 

Wystawa zbiorowa
Malarstwo
7 stycz nia 16:00
(4 stycz nia-29 lu te go)

Klub – Ga le ria Sztu ki Dol no ślą skie go Sto wa -
rzy sze nia Ar ty stów Pla sty ków we Wro cła wiu,
pl. Św. Ma cie ja 5a

Na wy sta wę za pra sza ją Człon ko wie Dol -
no ślą skie go Sto wa rzy sze nia Ar ty stów
Pla sty ków we Wro cła wiu. Eks po zy cja
skla da się z 35 ob ra zów zi my.
Swo je pra ce wy sta wi li: Ha li na Aftań ska,
Woj ciech Bart nik, Te re sa Błą dek, Ewa
Go muł kie wicz, Alek san der Ła kom ski,
Sta ni sław Skrzy piń ski, Ka ta rzy na Kna -
pik., Ewa Kra wiec, Ire na Kę dzio ra, Ry -
szard Stra ci ło, Be ata Sie lic ka -Ko wal ska,
Bar ba ra Mły nar czyk, Mie czy sław Rem -
ski, Zo fia Wer blic ka, Da nie la Żmu da.

Ula Ziober
Norbert Skrzyński 
Kurdystan i Pamir na ro we rach
7 stycz nia 18:30

Wystawa czynna do 15 lutego
Cen trum Kul tu ry Za mek, pl. Świę to jań ski 1

Ula Zio ber – pro jek tant ka pro duk tu z gło -
wą peł ną po my słów, za któ ry mi cza sa mi
sa ma nie umie na dą żyć.
Nor bert Skrzyń ski – nie speł nio ny geo graf,
cią gle do ko nu ją cy trud ne go wy bo ru po mię -
dzy tym co ro bić lu bi, a tym co ro bić mu si.
Kur do wie – na ród po dzie lo ny mię dzy
czte ry kra je: Sy rię, Tur cję, Irak i Iran. Na -
ród, któ re go ogrom ną część sta no wi roz -
sia na po ca łym świe cie dia spo ra. Ma ją
du mę na ro do wą i na dzie ję na nie pod le -
głą przy szłość, któ rą sta ra ją się bu do wać
w pół noc nym Ira ku.
Bę dzie więc nie co o po dró żo wa niu mię -
dzy Eu fra tem i Ty gry sem, o Gó rach Kur -
dy stań skich i Za gros. O spo tka niach
z Kur da mi i ich re ak cjach na tu ry stów
z Eu ro py. A tak że o tym, czym Kur do wie
po tra fią so bie zjed nać wę drow ców i ro -
we rzy stów, a od cze go nie któ rzy z przy -
jezd nych się uza leż nia ją...





n_TROPIA
Ćwi cze nia z ry sun ku
8 stycz nia 18:00

Ga le ria En tro pia, ul. Rzeź ni cza 4
Ma ciej Bą czyk, Kry stian Truth Cza plic ki,
Mar cin Mier zic ki, Jan Mio du szew ski, Be ata
Ro jek, Mi chał Szo ta, Ka ro li na Szy ma now ska

n_TRO PIA to umow na prze strzeń wie lo -
wy mia ro wa, gdzie n=±∞ (plus mi nus nie -
skoń czo ność). To tak że ga le ryj na prze -
strzeń ko_eg zy sten cji róż nych punk tów
wi dze nia, me diów i spo so bów pa trze nia
po przez for my ele men tar ne np. punkt,
li nię, płasz czy znę.
Wy sta wa to wa rzy szą ca
Trien na le Wro cław 2015-16 Think Tank
lab Trien na le In ter na tio nal Fe sti val of
Con tem po ra ry Dra wing.

Ha łas’16 Wspo mnie nie
Od 9 od 23 stycz nia

mia Art Gal le ry, ul. Św. Mi ko ła ja 61-62
Myślę tak: po trząsnąć so bą, po wie dzieć
myśl – żyjesz, nie za po mi naj o prze szłości,
patrz w przy szłość – wy bie raj to, co już
daw no wy bra ło cie bie – niech to się od by -
wa świa do mie i z wła snej wo li. Ra duj się.
Profesor Józef Ha łas (7.01.1927-
1.01.2015), kla syk pol skiej sztu ki XX wie -
ku, na leżący do po ko le nia Ar se na łu. Kon -
se kwent ny in dy wi du ali sta, który stwo rzył
wła sny język ma lar ski, czer piąc in spi ra cje
z na tu ry i dzie ciństwa. Mistrz ko lo ru
i struk tu ry ma lar skiej. Two rzył cy kle, m.
in.: Fi gu ry, Góry, Pio ny Sko sy, Wnętrza czy
Prze ciw sta wie nia w tech ni kach ma lar -
stwa olej ne go, akry li, gwa szy czy tu szów.
Pi sał o życiu, sztu ce i na tu rze świa ta.
Uczeń prof. Eu ge niu sza Gep per ta i prof.
Sta ni sła wa Daw skie go. Wie lo let ni pe da -
gog na wro cław skiej ASP.

KA MIL GRA BOW SKI
Po mię dzy dźwię ka mi 
Ma lar stwo i ry su nek
7 grud nia 18:00

Salonik Trzech Muz, ul. Zawalna 7

W pro gra mie wer ni sa żu re ci tal for te pia -
no wy au to ra wy sta wy.
Ab sol went AM we Wro cła wiu w kl. for te -
pia nu prof. G. Ku rzyń skie go, obec nie
w trak cie prze wo du dok tor skie go w AM
w Ło dzi w kl. for te pia nu prof. C. Sa nec kie go. 
Mi łość do sztuk pięk nych za szcze pi ła
w nim ma ma. W 2004 ukoń czył Pań -
stwo we Li ceum Sztuk Pla stycz nych
o pro fi lu sny cer stwo w Je le niej Gó rze -Cie -
pli cach Ślą skich. Je go pra ca dy plo mo wa
z ma lar stwa – ob raz olej ny znaj du je się
w po sia da niu Mi ni ster stwa Kul tu ry
i Dzie dzic twa Na ro do we go w War sza wie,
z rzeź by – Pa ga ni ni (rzeź ba gip so wa po -
li chro mo wa na) zdo bi au lę im. Ste fa -
na Strah la PSM I i II st. im. S. Mo niusz ki
w Je le niej Gó rze.

MAX ERNST
Rysunki 2015 | Wystawa grafiki
8 stycz nia 18:00 | do 29 stycz nia

Ga le ria ODT Świa to wid, Sem po łow skiej 54a.
Wstęp wol ny!

Max Ernst – uczeń SP nr 91 we Wro cła -
wiu. Ma 9 lat. Uro dził się w Du bli nie i tam
spę dził pierw sze 7 lat swo je go ży cia. Z ra -
cji, że od za wsze ob co wał rów no le gle z ję -
zy kiem pol skim i an giel skim ry so wa nie
sta ło się dla nie go do dat ko wą for mą ko -
mu ni ko wa nia się, jak i spo so bem na wy -
ra ża nie wła snej eks pre sji.
Max twier dzi, że uwiel bia ry so wać, bo
mo że na ry so wać wszyst ko!
Po za za in te re so wa nia mi pla stycz ny mi
Maks pa sjo nu je się mi to lo gią i le gen da -
mi. W swo ich pra cach pla stycz nych
od za wsze pre fe ru je po słu gi wa nie się
kre ską, nie po cią ga go ko lor, ale wszel kie
tech ni ki czar no -bia łe.

Piotr Błażejewski
W DRODZE – razem ze mną 
Do 23 stycznia

Galeria Miejska, ul. Kiełbaśnicza  28

Wystawa związana jest z jubileuszem
40-lecia pracy twórczej i akademickiej
Piotra Błażejewskiego. Artysta, profesor
ASP we Wrocławiu włączył do tego
projektu prace dziesięciu artystów,
swoich przyjaciół, reprezentujących trzy
pokolenia wrocławskiego środowiska ar -
ty stycz ne go. Ca łe przed się wzię cie jest
wspól ną po dró żą po dwu na stu pre sti żo -
wych ga le riach i sa lo nach wy sta wien ni -
czych w Pol sce. Pre zen ta cja w Ga le rii
Miej skiej we Wro cła wiu za koń czy te go -
rocz ną wę drów kę tej wy sta wy.



Wojciech Jakubowski
MIEDZIORYTY
2.10.2015-2.02.2016
Wy sta wa zo sta ła przy go to wa na przez
Woj cie cha Ja ku bow skie go wg au tor skie go
wy bo ru z Je go wła snych zbio rów, z nie -
wiel kim anek sem z mu ze al nej ko lek cji. 
Ekspo zy cja w le gnic kim Mu zeum przy bli -
ża mi ło śni kom sub tel nej kre ski, gry świa -
tła i cie nia, re ali stycz nych i od re al nio nych
świa tów, pew nej umow no ści i su spen su,
przy naj mniej czę ścio wo, bo ga ty do ro bek
te go zna ko mi te go twór cy.

Z gli ny stwo rzo ne
13.11.2015-30.01.2016
Wy sta wa pre zen tu je je den z sym bo li rze -
mio sła Dol ne go Ślą ska, ja kim są ka mion ki
po cho dzą ce z Bo le sław ca. Zo ba czy my obie-
k ty (ok. 300) po wsta łe od XV do XXI w.
Po woj nie w Bo le sław cu utwo rzo no kil ka
za kła dów ce ra micz nych. Z nich po cho dzi
naj licz niej sza gru pa eks po no wa nych na czyń
i wy ro bów, za pro jek to wa nych lub ozdo bio -
nych przez wy bit nych pol skich ce ra mi ków:
Iza be lę Zdrzał kę, Bro ni sła wa Wo la ni na,
Wan dę Ma tus, Ja ni nę Ba ny -Ko złow ską.

Miedź w wie lu od sło nach
1.08 2015-31.12 2016
Wy sta wa pre zen tu ją ca eks po na ty gro -
ma dzo ne przez po nad pół wie ku w le -
gnic kim Mu zeum Mie dzi.
Wśród wy sta wio nych za bytków znaj du -
ją się obiek ty rze mio sła ar ty stycz ne go,
a tak że dzie ła sztu ki po wsta łe z udzia -
łem te go su row ca (emalie, miedzioryty,
złotnictwo, rzeźba).
Eks po zy cja po dzie lo na jest na czte ry czę -
ści: MIEDŹ W DO MU, MIEDŹ W ŚWIĄ TY NI,
MIEDŹ W SZTU CE, MIEDŹ W HAN DLU.

Naj now sze wy daw nic two
Mu zeum Mie dzi w Le gni cy
Jest to pierw sza mo no gra fia Hu ty Mie -
dzi w Le gni cy pre zen tu ją ca dzie je po -
wsta nia te go za kła du, je go roz wój oraz
pro ce sy tech no lo gicz ne to wa rzy szą ce
pro duk cji mie dzi.
Wy daw nic two albumowe zawiera po -
nad 400 fo to gra fii do ku men tu ją cych
historię naj star sze go dziś Od dzia łu
KGHM Pol ska Miedź S.A.

Muzeum Miedzi w Legnicy zaprasza!
59-220 LEGNICA
ul. Partyzantów 3
tel. 76 862-49-49
muzeum-miedzi.art.pl

Wy daw nic two po wsta ło
dzię ki wspar ciu fi nan so we mu
Fun da cji KGHM Pol ska Miedź



Wojciech Dominiak
Sen sa cje X wie ku. Czy Miesz ko I
przy jął w 966 ro ku chrzest?
Spotkanie z Historią
21 stycznia 19:00

Galeria Sztuki Ślimak,
ul. Władysława Łokietka 3 we Wrocławiu

Pa sjo nat Hi sto rii Śre dnio wiecz nej, dok -
to rat na Uni wer sy te cie Opol skim.
Ostat ni wład ca Gór ne go Ślą ska Wła dy -
sław I- 1225-1281- pan na Opo lu i Ra ci -
bo rzu i Dy rek tor Mu zeum Zie mi Prud -
nic kiej w Prud ni ku – Woj ciech Do mi niak
w pre zen ta cji hi sto rycz nej.

Stanisław Srokowski
Czy komunizm się skończył?
12 stycznia 18:00

Klub Muzyki i Literatury, pl. T. Kościuszki 10
Wrocław. Wstęp wolny!

Pi sarz – po eta, pro za ik, dra ma turg,
kry tyk li te rac ki, pu bli cy sta.
Uro dzo ny w ro dzi nie chłop skiej, Hnil cze,
k. Pod ha jec, woj. Tar no pol. W 1945 ro ku
wy pę dzo ny z Kre sów, osie dlił się wraz
z ro dzi ca mi w Miesz ko wi cach (Plan 16),
woj. Szcze cin. Szko ła Pod sta wo wa
– Miesz ko wi ce, Li ceum Ogól no kształ cą -
ce – Dęb no Lub., przez rok (1955-56) – na -
uczy ciel w wiej skiej szko le, w Zie li nie. 
W 1960 r. ukoń czył Wyż szą Szko łę Pe -
da go gicz ną w Opo lu. Pra ca – Tech ni kum
Elek tro ener ge tycz ne w Le gni cy (1960-
68). Po wy da rze niach mar co wych 1968
r. z po wo dów po li tycz nych zmu szo ny
do opusz cze nia szko ły. W la tach 1968-
1969 pra cow nik Klu bu Se nio ra we Wro -
cła wiu. W la tach 1970-1981 dzien ni karz
ty go dni ka „Wia do mo ści”. Przez pe wien
czas red. na czel ny Kul tu ry Dol no ślą skiej.
Po sta nie wo jen nym wy rzu co ny z pra cy.
Bli sko dwa la ta bez ro bot ny. W okre -
sie 1983-89 na wy gna niu w Za głę biu
Mie dzio wym w Lu bi nie. W tym cza sie
pro wa dzi dzia łal ność opo zy cyj ną w So li -
dar no ści Wal czą cej.
W la tach 1990-1993 wy kła dow ca Uni -
wer sy te tu Wro cław skie go. 1993-94 bez -
ro bot ny. Od 1995 red. na czel ny uni kal -
ne go cza so pi sma edu ka cyj no -twór cze -
go dla dzie ci i mło dzie ży No we Twa rze
(wcze śniej szy ty tuł: Ga ze ta Dzie ci).
Przez wie le lat na le żał do Związ ku Li te -
ra tów Pol skich oraz ZA IKS -u. Po roz wią -
za niu ZLP po sta nie wo jen nym nie
uczest ni czy w ży ciu or ga ni za cyj nym
związ ków li te rac kich.
Na le ży do Sto wa rzy sze nia Tłu ma czy
Pol skich. Brał udział w wie lu dzia ła niach
na rzecz od no wy mo ral nej, spo łecz nej
i po li tycz nej kra ju. Za ło ży ciel So li dar no -
ści w re dak cji Wia do mo ści, do rad ca Z.W.
NSZZ So li dar ność R.I. we Wro cła wiu.
Współ or ga ni za tor Związ ków Twór czych
i Sto wa rzy szeń Na uko wych we Wro cła -
wiu. Prze wod ni czą cy klu bu Od ro dze nie.
Współ twór ca sto wa rzy sze nia kul tu ral -
ne go pol sko -ukra iń skiej współ pra cy:
Bia ły ptak.
Twór ca i pierw szy pre zes To wa rzy stwa
Pol sko -Grec kie go we Wro cła wiu.
Współ za ło ży ciel In sty tu tu Win cen te go
Wi to sa. De biu to wał ja ko po eta i pro za ik
w 1958 ro ku w Opo lu.

Wszyst kie kon tra sty In dii
Krzysz to f Pie lasze k
9 stycz nia 18:00

Klub Pod Ko lum na mi, pl. św. Macieja 21
Wstęp wol ny!

Pra wie 1,5 mi liar da lu dzi za miesz ku je
kraj bę dą cy naj więk szą de mo kra cją
świa ta. Pań stwo, w któ rym, aby za ło żyć
sta łe łą cze in ter ne to we w wy naj mo wa -
nym do mu, trze ba za pła cić przy naj mniej
dwie ła pów ki. Są w nim miej sca, gdzie
czło wiek czu je się, jak by cof nął się
w cza sie do XIX wie ku i ta kie, któ re roz -
ma chem oraz no wo cze sno ścią bi ją naj -
więk sze, eu ro pej skie me tro po lie.
Je go miesz kań cy hoł du ją pra sta rym tra -
dy cjom sta wia ją cym na cisk na ry tu al ne
ablu cje (ką pie le), a tak że me dy ta cje. Jed -
no cze śnie ży ją w po śpie chu na uli cach
peł nych bru du.
Przez ostat ni rok przy wy kłem do kwi to -
wa nia, te go wszyst kie go jed nym sło wem:
„In die”. Na zy wam się Krzysz tof Pie la szek
i spę dzi łem tam dłu gi okres pra cu jąc ja ko
wo lon ta riusz (w sie ro ciń cu Ba by Sa rah’s
Ho me), zwie dza jąc oraz sta ra jąc się prze -
żyć ca łe to sza leń stwo. Te raz chciał bym
opo wie dzieć Wam jak te go do ko nać. Po -
ka zać ten fa scy nu ją cy sub kon ty nent
od róż nych stron. Po roz ma wiać z Wa mi
o je go pro ble mach, ale też za le tach, któ re
spra wia ją, że część mnie już za wsze bę -
dzie chcia ła tam po wró cić.
Krzysz tof Pie la szek – ab sol went ar che -
olo gii i hi sto rii, pa sjo nat ko mik su, a tak że
kul tu ry azja tyc kiej. Kie dy nie po dró żu je
i nie czy ta o po dró żach, pra cu je we Wro -
cła wiu. Chciał by za ło żyć fun da cję zaj mu -
ją cą się wspie ra niem roz wo ju in dy wi du -
al nych umie jęt no ści dzie cia ków z sie ro -
ciń ców roz sia nych po ca łym świe cie.

Po wrót do Ita ki Ki no Schron 2
13 stycz nia 18:00

Mu zeum Współ cze sne Wro cław, 
pl. Strze gom ski 2a

Tym ra zem mo ty wem prze wod nim cy -
klu 4 spo tkań i dys ku sji bę dą róż ne wy -
mia ry klau stro fo bicz no ści i ogra ni czeń.
Wy bra ne fil my po zwo lą nam pod jąć te -
mat sys te mo wych ogra ni czeń wol no ści
i te go, w ja ki spo sób wła dza kon tro lu ją -
ca po szcze gól ne od cin ki wpły wa na wy -
bo ry, de cy zje, lo sy swo ich oby wa te li.
Cykl rozpocznie film pt. Powrót do Itaki.
Pię cio ro Ku bań czy ków wspo mi na la ta
mło do ści, świę tu jąc po wrót z emi gra cji
swo je go przy ja cie la, Ama deo.

rez. Lau rent Can tet, Fran cja, 95”, 2015

Awa re ness
18 stycz nia 18:00

In sty tut Gro tow skie go, 
Sa la Te atru La bo ra to rium. Wstęp wol ny
W ję zy ku wło skim z tłu ma cze niem na pol ski 

Spo tka nie z Ga brie lem Va ci sem wo kół
je go książ ki Awa re ness. Dzie sięć dni
z Je rzym Gro tow skim (Wy d. Pa sa że, Kra -
ków 2016) z udzia łem Ka ta rzy ny Woź -
niak, tłu macz ki. Pro w. Mo ni ka Bli ge 
Książ ka jest jed nym z naj cie kaw szych źró -
deł do ty czą cych ostat nie go okre su twór -
czo ści wiel kie go pol skie go ar ty sty. Źró dło
tym cen niej sze, że je go au to rem jest wy -
bit ny ar ty sta wło ski, two rzą cy te atr po zor -
nie da le ki od te go, nad czym pra co wał Gro -
tow ski, ale za ra zem po tra fią cy zro zu mieć
i na wła sny spo sób sko men to wać je go
idee i pro po zy cje prak tycz ne. Dzię ki te mu,
Awa re ness to nie tyl ko źró dło waż nych,
a wciąż ma ło zna nych wia do mo ści o pra -
cy Gro tow skie go w la tach 80. i 90., ale tak -
że książ ka uka zu ją ca wpływ pol skie go ar -
ty sty na te atr wło ski i je go od dzia ły wa nie
po za gra ni ca mi Pol ski.

Prof. Da riusz Ko siń ski



14 STYCZNIA CZWARTEK  GODZ. 16:00
AULA OSSOLINEUM 
UL. SZEWSKA 37
WSTĘP WOLNY

tel. 713356483 / edukacja@znio.pl

HELENA W STROJU NIEDBAŁYM 
– CZYLI ŚPIEWY HISTORYCZNE
WYKŁAD Z CYKLU Z OSSOLIŃSKIEJ KOLEKCJI  Gabinet Grafiki ZNiO

wygłosi Małgorzata Mikuła
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Grafika na weekend
9 stycz nia 10:00

Pra cow nia Gra fi ki Ar ty stycz nej przy ODT
Świa to wid, ul. Szczyt nic ka 51
Wstęp: 15 zł

Anio ły i dia bły, kar na wał, za pu sty – sty -
czeń to czas za ba wy! Week en do we spo -
tka nia twór cze w Pra cow ni Gra fi ki to oka -
zja do po zna nia gra ficz nych tech nik
i zmie rze nia się z któ rąś z nich w prak ty ce.
Pra cow nię prowadzi doradzająca, otwar -
ta na py ta nia i współ pra cę Mar ta Lech.

Warsz ta ty dla dzie ci (wiek 7+) oraz mło dzie ży
i do ro słych. Obo wią zu ją za pi sy:
tel. 71 322 13 55godz. 10.00-14.00; 

Za ję cia z de co upa ge
Sztu ka zdo bie nia przed mio tów
27, 28 stycz nia

MDK Fa brycz na sala 21, ul. Ze mska 16a
dzie ci 7-13 lat: śro da 15:30
dzie ci po wy żej 13 lat i mło dzież:
śro da 17:00, czwar tek 16:30

De co upa ge da je nie ogra ni czo ne moż li -
wo ści zdo bie nia przed mio tów co dzien -
ne go użyt ku, me bli, tka nin, szkła.
Bę dzie  można nauczyć się ozda biać pu -
deł ka, bi żu te rię, bu tel ki, tor by, ma gne sy,
ta le rze, za kład ki i wie le in nych rze czy...
Za pi sy: K. Ko nar ska tel. 698 830 708,
wszech pra cow nia@wp.pl

II Stroń ska Żmi ja 2016
23 stycz nia re je stra cja od godz. 9:00

Sien na przy dol nej sta cji ko lei KLH. Kar net na jed no ra zo wy wy jazd ko le ją KLH: 5 zł + 10 zł kau cji

Wę ży kiem na bie gów kach przez Żmi jo wiec. Kon kurs na naj lep sze zyg za ki w stro -
jach nar ciar skich! Im pre za ma cha rak ter re kre acyj ny. Or ga ni za tor za pew nia prze -
wod ni ków, go rą cy po si łek w schro ni sku oraz na gro dy dla zwy cięz ców kon kur su.

Mia sta ko biet
na hi sto rycz nych szla kach
22 stycz nia 18:00

Mu zeum Współ cze sne Wro cław, 
pl. Strze gom ski 2a
Go ść mi Agniesz ki Kłos
bę dą Na ta lia Sa ra ta i Ewa Fur gał

Spo tka nie po świę co ne zo sta nie idei
prze wod ni ków ko bie cych i her sto rii ja ko
na uki po moc ni czej, po ma ga ją cej opo -
wia dać hi sto rię miejsc, miast i lu dzi. Go -
ść mi spo tka nia są li der ki i po my sło daw -
czy nie pierw szych prze wod ni ków her -
sto rycz nych po Kra ko wie, obec nie re ali -
zu ją ce ogól no pol ski pro jekt szla ku ko -
biet w pol skich mia stach i wsiach. 
Spotkanie poprzedzi spa cer her sto rycz -
ny, który od bę dzie się po uli cy Sło wiań -
skiej, tra są wier szy Kla ry No wa kow skiej.

Miej sce zbiór ki: Godz 15:00
Po stój tak só wek pod Gór ką Sło wiań ską
na ro gu ul. Sło wiań skiej i No wo wiej skiej. 

Ro we ro we Jam bo ree – szta fe ta z Pol ski do Ja po nii
2 stycz nia 2015 ro ku wy star to wał z War sza wy śmia ły pro jekt po dróż ni czy – ro we -
ro wa szta fe ta zor ga ni zo wa na przez Sto wa rzy sze nie Afry ka No wa ka oraz Fun da cję
Świa to we Jam bo ree. Po łą czo no si ły, umie jęt no ści i za pał, by w spo sób szta fe to wy
prze je chać w po przek ca łą Azję i spo rą część Eu ro py. Ro we ro we Jam bo ree sca li ło idee
przy świe ca ją ce uczest ni kom afry kań skiej szta fe ty śla da mi Ka zi mie rza No wa ka z ide -
ami skau to wy mi: spo łecz ne dzia ła nie dla osią gnię cia wspól nych ce lów, po dró że ro -
we ro we oraz pro mo cję Pol ski i Po la ków na are nie mię dzy na ro do wej.
W wy pra wie udział wzię ło 29 ro we rzy stek i 27 ro we rzy stów, któ rzy w trak cie dzie -
wię ciu eta pów prze je cha li Eu ro pę, Azję Mniej szą, Bli ski Wschód, Azję Cen tral ną, Chi -
ny, aż do Ja po nii! Od stycz nia do lip ca 2015 r. od wie dzi li trzy na ście kra jów, prze kra -
cza jąc dwa na ście gra nic, w sied miu stre fach cza so wych. O wła snych si łach, wspól -
nie i dla pro mo cji Pol ski – kan dy da ta do or ga ni za cji 25. Świa to we go Jam bo ree w 2023
ro ku. Udo wod ni li, że lu dzie z od mien nych śro do wisk – po dróż ni cze go i har cer -
skich – są w sta nie zor ga ni zo wać i prze pro wa dzić sied mio mie sięcz ną szta fe tę po -
dróż ni czą. W cią gu 210 dni prze je cha li 12321 ki lo me trów, w któ rych wzię ło udział
od czte rech do dzie się ciu ro we rzy stów. Naj star si z nich mie li po czter dzie ści osiem
lat, naj młod szym był ośmio la tek. Osią gnię to głów ny cel „szta fe to wa pa łecz ka” do -
tar ła 29 lip ca 2015 ro ku do me ty.
W Yama gu chi roz po czął się 23. Mię dzy na ro do wy Zlot Skau tów – Jam bo ree, w któ rym
udział wzię ło kil ka dzie siąt ty się cy skau tów z ca łe go świa ta, rów nież kil ku set oso bo -
wy kon tyn gent z Pol ski.

Pod czas trwa nia wy pra wy wy ko na no nie zli czo ną ilość zdjęć, które za war te są  w otwie ra nej 7
stycz nia wy sta wie pt. Kurdystan i Pamir na rowerach w CK Za mek Wro cław.

TAIJIQUAN Yang – TAI CHI
CHUAN dla po cząt ku ją cych
Od 4 stycz nia

Ze spół Szkół nr 7
ul. Iwa na Paw ło wa 15, Wrocław

Za pra sza my na re gu lar ny tre ning
TA IJI QU AN Yang Prak ty ka Ta iji qu an.
Za ję cia dla po cząt ku ją cych, bez szcze -
gól nych wy mo gów spraw no ścio wych ani
ogra ni czeń wie ko wych. Waż ne są chę ci,
sys te ma tycz ność, sku pie nie.
Pro ces na ucza nia jest po wol ny. Ćwi cze -
nia wy ma ga ją cier pli wo ści lecz nio są ko -
rzy ści zdro wot ne i re laks.

fot. U. Ziober
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Jerz Igor
Uczta dla ucha ma lu cha
23 stycz nia 13:00

CK Agora, ul. Serb ska 5a. Wstęp wolny!

Pierw szy we Wro cła wiu kon cert ze spo łu
JERZ IGOR – dwu oso bo wej po sta ci śpie -
wa ją cej i gra ją cej na wie lu in stru men -
tach, stwo rzo nej przez Igo ra Ni ki fo ra
i Je rze go Ro gie wi cza. Naj now szy al bum
Jerz Igor Zi mą, opo wia da m.in. o tym ja -
kie przy go dy w środ ku zi my mo gą przy -
da rzyć się niedź wie dzio wi, co ro bił śnieg,
o czym ma rzą ry by pod lo dem i dla cze go
zi mą li sy cho dzą o wie le ci szej.

Karnawał zimowego skrzata
Bal Wie lo po ko le nio wy
23 stycz nia 12:00

Cen trum Kul tu ry Agora, ul. Serb ska 5a

Ro dzin ny bal or ga ni zo wa ny jest z oka zji
przy pa da ją ce go w stycz niu świę ta Bab ci
i Dziad ka, a tak że trwa ją ce go kar na wa łu.
Ty tu ło wy Zi mo wy Skrzat po sta ra się, aby
naj młod sze jak i star sze po ko le nie wcią -
gnąć do wspól nej za ba wy. W pro gra mie
znaj dą się m.in. lo do we rzeź by z ba lo ni -
ków, qu iz z na gro da mi, ko ro wo dy oraz
bu do wa nie ma gicz ne go dom ku Skrza ta.
Bal sły nie z po my sło wych stro jów je go
uczest ni ków – za chę ca my do prze bie ra nek!

Zrób so bie Ko mi nion ka Warsz ta ty dla dzie ci i ro dzi ców
16 stycz nia 10:00 CRZ Krzy wy Ko min, ul. Du bo is 33-35a we Wrocławiu
Na uczest ni ków (ro dzic + dziec ko) cze kać bę dą spe cjal nie przy go to wa ne Ko mi nion ki,
w któ re trze ba bę dzie tchnąć du szę, na da jąc im uni kal ny cha rak ter i kształt. Ma jąc
do dys po zy cji bo ga ty asor ty ment pa sman te ryj ny i nie ogra ni czo ną wy obraź nię, zy ska -
cie no we go przy ja cie la, któ re go za bie rze cie do do mu. Za po wia da się świet na za ba wa!
Pro wa dzą ca: Sa bi na Śmia łek – mi ło śnicz ka hand ma de’u, ab sol went ka pe da go gi ki, jed -
na z dwóch ar ty stów z Pol sce, któ rzy zaj mu ją się two rze niem ar ty stycz nych la lek z fil -
cu. In for ma cje i za pi sy: krzy wy ko min.pl/zrob -so bie -ko mi nion ka

Na kartkach pocztowych wroc³awskiego filiksrtysty

Stanis³awa Chmury

Grudzieñ 2015 – Styczeñ 2016

W KRÊGU
BO¯EGO 

NARODZENIA

Dolnoœl¹ska Biblioteka Publiczna
im. Tadeusza Mikulskiego
Wroc³aw, Rynek 58, III p.

Ka¿dy mo¿e przyczyniæ siê do zwiêkszenia i 
zachowania tej kolekcji przekazuj¹c choæby 

skromn¹ iloœæ widokówek na ten cel spo³ecznej 
dzia³alnoœci.

I Twoja kartka mo¿e byæ na nastêpnej wystawie.
STANIS£AW CHMURA

ul. Ba³uckiego 10 m5
50-034 Wroc³aw

tel.71 785 15 95; 691 963 808
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Dziadek do orzechów
Kie lec ki Te atr Tań ca
10 stycz nia 17:00

Duża sala CK Muza, ul. Ar mii Kra jo wej 1,
Lu bin. Bi le ty: 50/40zł

Jed no z naj lep szych dzieł Pio tra Czaj -
kow skie go w opra co wa niu dla Kie lec kie -
go Te atru Tań ca sta no wi barw ną kom po -
zy cję, po ru sza ją cą wy obraź nię.
Fa bu ła wi do wi ska przed sta wio na zo sta -
ła za po mo cą tań ca, je go au to rzy w no -
wa tor ski spo sób po łą czy li mu zy kę Pio -
tra Czaj kow skie go z tech ni ką tań ca jaz -
zo we go i współ cze sne go.
Au to ra mi cho re ogra fii do te go ma gicz -
ne go spektaklu są Elż bie ta Szlu fik -Pań -
tak i Grze gorz Pań tak, Nie zwy kle istot -
nym atu tem pro duk cji są rów nież ko -
stiu my i sce no gra fia, za pro jek to wa ne
przez uzna ną sce no graf i ko stiu mo graf
Mał go rza tę Sło niow ską.

Stanisław Chmura
W kręgu Bożego Narodzenia
Od 4 do 31 stycznia

Dolnośląska Biblioteka Publiczna
Wrocław, Rynek 58

Stanisław Chmura, autor, filokartysta
zbiera kartki widokówki od wielu lat, jego
zbiór liczy obecnie ponad 85 tysięcy kart.



1 STYCZNIA PIąTEK
KONCERTY » » »

KONCERT NOWOROCZNY
19:00 Kościół św. Marii Magdaleny

SPEKTAKLE » » »
WESELE FIGARA
18:00 Opera Wrocławska

WYCIECZKI » » »
MO KRA – LE ŚNI CA
11:00 pętla tramwajowa w Leśnicy

2 STYCZNIA SOBOTA
KONCERTY » » »

NOWOROCZNY KONCERT ZIMOWY
16:00 Klub Muzyki i Literatury
KON CERT ŚWIą TECZ NO-
-NO WO ROCZ NY
19:00 Teatr Zdrojowy, Polanica Zdrój

SPEKTAKLE » » »
MADAME BUTTERFLY
19:00 Opera Wrocławska
BATORY_TRANS
19:00 Scena na Świebodzkim
WALENTINA
19:00 Wrocławski Teatr Współczesny

WYCIECZKI » » »
LAS OSOBOWICKI
10:00 pętla 14 i 24 na Osobowicach

DLA DZIECI » » »
SKARPETY I PAPILOTY 
15:00 Wrocławski Teatr Lalek

3 STYCZNIA NIEDZIELA
KONCERTY » » »

GALA NOWOROCZNA
12:00 i 18:00 NFM Sala Główna KGHM

SPEKTAKLE » » »
DZIADEK DO ORZECHóW
17:00 Opera Wrocławska
WALENTINA
18:00 Wrocławski Teatr Współczesny
BATORY_TRANS
19:00 Scena na Świebodzkim
ROXXY2HOT
19:00 Caffe Modjeska, Legnica

WYCIECZKI » » »
OSOBOWICE – RęDZIń
10:00 pętla tramwajowa na Osobowicach

DLA DZIECI » » »
SKARPETY I PAPILOTY 
11:00 Wrocławski Teatr Lalek

5 STYCZNIA WTOREK
SPEKTAKLE » » »

OKNO NA PARLAMENT
19:00 Scena Kameralna
ŚMIERĆ I DZIEWCZYNA
19:00 Scena im. J. Grzegorzewskiego
WALENTINA
19:00 Wrocławski Teatr Współczesny

SPOTKANIA » » »
PERSPEKTYWY ROZWOJU
AGLOMERACJI WROCŁAWSKIEJ
wykład wygłosi dr Maciej Zathey
17:00 Bilblioteka Dolnośląska IIIp, Rynek 58

6 STYCZNIA ŚRODA
SPEKTAKLE » » »

ZEMSTA NIETOPERZA
19:00 Opera Wrocławska
OKNO NA PARLAMENT
19:00 Scena Kameralna
ŚMIERĆ I DZIEWCZYNA
19:00 Scena im. J. Grzegorzewskiego

SPOTKANIA » » »
II STROńSKIE KOLęDOWANIE
14:00 CETiK, Stronie Śląskie

7 STYCZNIA CZWARTEK
KONCERTY » » »

MAGDALENA BŁOCH
Recital fortepianowy 
16:00 Klub Muzyki i Literatury
KAMERALNY CHóR OSTINATO 
pod dyrekcją Liliany Jędrzejczak
18:00 Klub Muzyki i Literatury

SPEKTAKLE » » »
RAJ WARIATóW
11:00 Scena Gadzickiego, Legnica
ZEMSTA NIETOPERZA
19:00 Opera Wrocławska

ŚMIERĆ I DZIEWCZYNA
19:00 Scena im. J. Grzegorzewskiego
NIEWIDZIALNY CHŁOPIEC
19:00 Wrocławski Teatr Współczesny
MAYDAY 2
20:00 Wrocławski Teatr Komedia

SPOTKANIA » » »
KURDYSTAN I PAMIR NA ROWERACH
18:30 Centrum Kultury Zamek

DLA DZIECI » » »
CZARODZIEJSKI FLET 
10:00 Wrocławski Teatr Lalek
PO SZNURKU 
10:30 Wrocławski Teatr Lalek

8 STYCZNIA PIąTEK
KONCERTY » » »

WIEDEń TAńCZY
19:00 NFM Sala Główna KGHM

SPEKTAKLE » » »
RAJ WARIATóW
11:00 Scena Gadzickiego, Legnica
MAYDAY 2
18:00 Wrocławski Teatr Komedia
ZEMSTA NIETOPERZA
19:00 Opera Wrocławska
SMYCZ 19:00 Scena Kameralna
NIEWIDZIALNY CHŁOPIEC
19:00 Wrocławski Teatr Współczesny

WYSTAWY » » »
N_TROPIA Ćwiczenia z rysunku
18:00 Galeria Entropia
MAX ERNST - RYSUNKI 2015
18:00 ODT Światowid

SPOTKANIA » » »
WIGILIE SŁAWNYCH POLAKóW
18:00 Klub Muzyki i Literatury

DLA DZIECI » » »
CZARODZIEJSKI FLET 
10:00 Wrocławski Teatr Lalek
PO SZNURKU 
10:30 Wrocławski Teatr Lalek
BRZUCHO
17:30 Wrocławski Teatr Lalek

9 STYCZNIA SOBOTA
KONCERTY » » »

WIEDEń GRA
18:00 NFM Sala Główna KGHM
TYLKO WIELKIE PRZEBOJE 
20:00 Klub A`propos, Wałbrzych

SPEKTAKLE » » »
ZEMSTA NIETOPERZA
19:00 Opera Wrocławska



SMYCZ 19:00 Scena Kameralna
NIEWIDZIALNY CHŁOPIEC
19:00 Wrocławski Teatr Współczesny
RAJ WARIATóW
19:00 Scena Gadzickiego, Legnica
Z TWOJą CóRKą? NIGDY!
20:00 Wrocławski Teatr Komedia

SPOTKANIA » » »
GRAFIKA NA WEEKEND
10:00 Pracownia Grafiki Artystycznej
MAGICZNE MIEJSCA WROCŁAWIA
10:00 Infopunkt Barbara
DOLNOŚLąSKA 
GIEŁDA FONOGRAFICZNA
13:00-15:00 Klub Firlej
WSZYSTKIE KONTRASTY INDII
prelekcja Krzysztofa Pielaszka
18:00 Klub Pod Kolumnami

WYCIECZKI » » »
BRZE ZI NY – MO KRA
10:10 pętla 10 i 20 w Leśnicy

DLA DZIECI » » »
CZARODZIEJSKI FLET 
11:00 Wrocławski Teatr Lalek
BRZUCHO 13:00 Wrocławski Teatr Lalek
PO SZNURKU 
17:00 Wrocławski Teatr Lalek

10 STYCZNIA NIEDZIELA
KONCERTY » » »

SAX, PIANO, SWING
16:00 Centrum Kultury Muza, Lubin
EKUMENICZNE 
SPOTKANIE NOWOROCZNE
18:00 Aula Leopoldinum UWr
KONCERT KAMERALNY ARTRIO
18:00 NFM Sala Kameralna

WSPOMNIENIE O JAREMIE
18:00 Vertigo Jazz Club & Restaurant, ul.
Oławska 13

SPEKTAKLE » » »
RADIO ARMAGEDDON
15:00 Wrocławski Teatr Współczesny
ZEMSTA NIETOPERZA
17:00 Opera Wrocławska
Z TWOJą CóRKą? NIGDY!
18:00 Wrocławski Teatr Komedia
SMYCZ 19:00 Scena Kameralna
NIEWIDZIALNY CHŁOPIEC
19:00 Wrocławski Teatr Współczesny
RAJ WARIATóW
19:00 Scena Gadzickiego, Legnica

SPOTKANIA » » »
GRAFIKA NA WEEKEND
10:00 Pracownia Grafiki Artystycznej 

WYCIECZKI » » »
ŚRO DA ŚLą SKA – MAL CZY CE
7:30 Dw. Gł. PKP, przy kasach

DLA DZIECI » » »
CZARODZIEJSKI FLET 
11:00 Wrocławski Teatr Lalek
BRZUCHO
13:00 Wrocławski Teatr Lalek
PO SZNURKU 
17:00 Wrocławski Teatr Lalek
DZIADEK DO ORZECHóW
Kielecki Teatr Tańca
17:00 Centrum Kultury Muza, Lubin
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11 STYCZNIA PONIEDZIAŁEK
KONCERTY » » »

MATEUSZ KOWALCZYK - MATOSHI 
16:00 Klub Pod Dzwonnicą
WIECZóR KOLęD 17:00 ODSK Piast

SP EKTAKLE » » »
UCIECHY STAROPOLSKIE 
9:00 Klub Firlej
ZEMSTA
11:00 Wrocławski Teatr Komedia

SPOTKANIA » » »
BAJ KA O KRA SNO LUD KACH 
I KRA SNA LACH
18:00 Klub Muzyki i Literatury

12 STYCZNIA WTOREK
KONCERTY » » »

NARODZIŁA NAM SIę NADZIEJA!
17:00 ODT Światowid
WAGLEWSKI FISH EMADE
20:00 Klub Stary Klasztor

SPEKTAKLE » » »
RADIO ARMAGEDDON
19:15 Wrocławski Teatr Współczesny

SPOTKANIA » » »
CZY KOMUNIZM SIę SKOńCZYŁ?
18:00 Klub Muzyki i Literatury

DLA DZIECI » » »
CZARODZIEJSKI FLET 
10:00 Wrocławski Teatr Lalek
PO SZNURKU 
10:30 Wrocławski Teatr Lalek

SPEKTAKLE » » »
KOMEDIA OBOZOWA
11:00 Scena Gadzickiego, Legnica
ZEMSTA NIETOPERZA
19:00 Opera Wrocławska
RADIO ARMAGEDDON
19:15 Wrocławski Teatr Współczesny
BOEING BOEING
20:00 Wrocławski Teatr Komedia

WYSTAWY » » »
WęDROWANIE ZA…
Je rzy Gro tow ski na fo to gra fiach Ja na
Krzysz to fa Fioł ka
18:00 Muzeum Współczesne Wrocław

SPOTKANIA » » »
HELENA W STROJU NIEDBAŁYM
- CZYLI ŚPIEWY HISTORYCZNE
16:00 Aula Ossolineum

DLA DZIECI » » »
MOŻE MORZE 
10:00 Wrocławski Teatr Lalek

15 STYCZNIA PIąTEK
KONCERTY » » »

PIęKNY UMYSŁ -
MERCOURI/XENAKIS
19:00 NFM Sala Główna KGHM
APTEKA 19:00 Klub A`propos, Wałbrzych
DOLNOŚLąSKIE KOLęDOWANIE 
Z THE WELLNESS SOUND
19:00 Teatr Zdrojowy, Kudowa-Zdrój

SPEKTAKLE » » »
BELIEVE ME YOU FOOL premiera
16:00 Sala Czarna Teatru PWST
EDUKACJA RITY
18:00 Wrocławski Teatr Komedia
ZEMSTA NIETOPERZA
19:00 Opera Wrocławska
BATORY_TRANS
19:00 Scena na Świebodzkim
FRAGMENT
19:00 Wrocławski Teatr Współczesny
TA PIOSENKA BRZMI ZNAJOMO
19:00 Scena Gadzickiego, Legnica
INSENSO premiera
19:15 Centr. Technologii Audiowizualnych
BOEING BOEING
20:15 Wrocławski Teatr Komedia

WYSTAWY » » »
WRO CŁAW NA POL SKICH ZNA KACH
POCZ TO WYCH
12:00 Muzeum Poczty i Telekomunikacji
POLA DWURNIK
Piosenka o lekarzu i inne rysunki
17:00 Muzeum Współczesne Wrocław

13 STYCZNIA ŚRODA
KONCERTY » » »

ZIMOWE IMPRESJE MUZYCZNE
18:00 Centrum Kultury Muza, Lubin
HéLèNE GRIMAUD 
I KAMMERORCHESTER BASEL
19:00 NFM Sala Główna KGHM

SPEKTAKLE » » »
KOMEDIA OBOZOWA
11:00 Scena Gadzickiego, Legnica
ZEMSTA NIETOPERZA
19:00 Opera Wrocławska
RADIO ARMAGEDDON
19:15 Wrocławski Teatr Współczesny

FILM » » »
POWRóT DO ITAKI
reż. Laurent Cantet, Francja 
18:00 Muzeum Współczesne Wrocław

SPOTKANIA » » »
CENTRA ENERGETYCZNE 7-CZAKR
16:00 CETiK, Stronie Śląskie

DLA DZIECI » » »
CZARODZIEJSKI FLET 
10:00 Wrocławski Teatr Lalek

14 STYCZNIA ŚRODA
KONCERTY » » »

PODRóŻ ZIMOWA
19:00 NFM Sala Kameralna
DOLNOŚLąSKIE KOLęDOWANIE 
Z THE WELLNESS SOUND
19:00 Kościół p.w. Wniebowzięcia NMP,
Kłodzko
BALKANOPHONIA
20:00 Klub Stary Klasztor



SPEKTAKLE » » »
ZEMSTA NIETOPERZA
17:00 Opera Wrocławska
FRAGMENT
18:00 Wrocławski Teatr Współczesny
CZYSTA KOMERCJA
18:00 Wrocławski Teatr Komedia
MAYDAY 19:00 Scena Kameralna
BATORY_TRANS
19:00 Scena na Świebodzkim
KOMEDIA OBOZOWA
19:00 Scena Gadzickiego, Legnica
PAPIEŻYCA
Teatr Ataneum z Warszawy
19:00 Centrum Kultury Muza, Lubin
ZAWIANE ŚWIęTA
19:30 CETiK, Stronie Śląskie

SPOTKANIA » » »
BANGLADESZ - W OBJęCIACH
GANGESU I BRAHMAPUTRY
16:00 Centrum Kultury Muza, Lubin

WYCIECZKI » » »
BI SKU PIN – ZA CI SZE
10:00 pętla tramwajowa na Biskupinie

DLA DZIECI » » »
ZRóB SOBIE KOMINIONKA 
10:00-14:00 CRZ Krzywy Komin
OCH, EMIL! 
11:00 Wrocławski Teatr Lalek
MOŻE MORZE 
13:00 Wrocławski Teatr Lalek

JUSTYNA ADAMCZYK Gdzie kol wiek 
17:00 Galeria Ring, pl. Katedralny 1,
Legnica
EDWARD DWUR NIK – Mi łość
20:00 Centrum Kultury Zamek

SPOTKANIA » » »
DANCING W MLECZARNI
20:30 Klubokawiarnia Mleczarnia

DLA DZIECI » » »
OCH, EMIL! 
10:00 Wrocławski Teatr Lalek
MOŻE MORZE 
10:30 Wrocławski Teatr Lalek

16 STYCZNIA SOBOTA
KONCERTY » » »

KONCERT NOWOROCZNY
11:00 MDK Śródmieście
TANGO FOLCLORE: ARIEL RAMIREZ
& DOMINIKA BIAŁOSTOCKA
17:00 Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku
SMYCZKI W RUCH!
18:00 NFM Sala Czerwona
APTEKA & TZN XENNA 
18:00 Klub Ciemna Strona Miasta
AKADEMICKA 
ORKIESTRA KAMERALNA
19:00 Sala Koncertowa AMKL
ANDRIEJ KOTIN
19:00 Galeria Sztuki Ślimak
SATIN VOICES  
19:00 Klub Pod Kolumnami
ALCOHOLICA 
& ORCHESTRA MIXTURA
19:00 Centrum Kultury Muza, Lubin
KARNAWAŁOWA 
GALA OPEROWO- OPERETKOWA
19:00 Ośrodek Kultury, Oborniki Śląskie
SEMANTYKA 
20:00 Klub Sanatorium Kultury
JORYJ KŁOC
20:00 Klub Stary Klasztor
MUZYKA LAT `60`70`80 
20:00 Klub A`propos, Wałbrzych

SPEKTAKLE » » »
MUZEUM MARZEń
16:00 Muzeum Narodowe
PIOTR BAŁTORCZYK
17:00 Wałbrzyski Ośrodek Kultury
ZEMSTA NIETOPERZA
19:00 Opera Wrocławska
MAYDAY 19:00 Scena Kameralna
BATORY_TRANS
19:00 Scena na Świebodzkim

FRAGMENT
19:00 Wrocławski Teatr Współczesny
KOMEDIA OBOZOWA
19:00 Scena Gadzickiego, Legnica
INSENSO premiera
19:15 Centr. Technologii Audiowizualnych

WYSTAWY » » »
BRONISŁAW WOLANIN
17:00 Klub Muzyki i Literatury

WYCIECZKI » » »
OBORNIKI ŚLąSKIE I OKOLICZNE LASY
8:30 Dw. Gł. PKP, przy kasach biletowych
ZIMOWY KSIąŻ 
I TROPIKALNA PALMIARNIA
tel. 605-544-766

DLA DZIECI » » »
ZRóB SOBIE KOMINIONKA
10:00-14:00 CRZ Krzywy Komin
MOŻE MORZE 
13:00 Wrocławski Teatr Lalek
OCH, EMIL! 
15:00 Wrocławski Teatr Lalek

17 STYCZNIA NIEDZIELA
KONCERTY » » »

SAX, PIANO, SWING
17:30 Centrum Kultury Muza, Lubin
ZIMOWY KONCERT KAMERALNY
18:00 Sala Teatralna AMKL
GRUPA DUŻEGO RYZYKA
18:00 Klub A`propos, Wałbrzych
POŚWIATOWSKA / RADEK
19:00 Klubokawiarnia Mleczarnia
KINGA RATAJ
19:00 Klub Stary Klasztor



SPOTKANIA » » »
ICH WIERSZE ŻYJą WŚRóD NAS
spotkanie z poezją Haliny Turek-
Krysztoforskiej i Janusza Telejko
14:00 Wrocławskie Centrum Seniora
SENSACJE X WIEKU. CZY MIESZKO I
PRZYJąŁ W 966 ROKU CHRZEST?
19:00 Galeria Sztuki Ślimak

DLA DZIECI » » »
NIEKONCZąCA SIę OPOWIEŚĆ
11:00 Scena Gadzickiego, Legnica

22 STYCZNIA PIąTEK
KONCERTY » » »

IV DOLNOŚLąSKI KONKURS
PIEŚNI ARTYSTYCZNEJ
12:00 Sala Teatralna AMKL
DOLNOŚLąSKIE KOLęDOWANIE 
Z THE WELLNESS SOUND
18:00 Gminne CK, Dobroszyce
SYMFONICZNA 
POTęGA ROMANTYKóW
19:00 NFM Sala Główna KGHM
JESSIKA MERSTEIN BAND
& EPICENTRUM
19:00 Centrum Kultury Muza, Lubin
KARI 20:00 Klub Stary Klasztor
RENATA PRZEMYK AKUSTIK TRIO
20:00 Klub A`propos, Wałbrzych

SPEKTAKLE » » »
MAYDAY 18:00 Scena Kameralna
SKRZYPEK NA DACHU
19:00 Opera Wrocławska
W ŚRODKU SŁOńCA 
GROMADZI SIę POPIóŁ 
19:00 Wrocławski Teatr Lalek
TA PIOSENKA BRZMI ZNAJOMO
19:00 Scena Gadzickiego, Legnica
SZALONE NOŻYCZKI
20:00 Wrocławski Teatr Komedia

SPOTKANIA » » »
MIASTA KOBIET 
NA HISTORYCZNYCH SZLAKACH
18:00 Muzeum Współczesne Wrocław

DLA DZIECI » » »
PIęKNA I BESTIA 
10:00 Wrocławski Teatr Lalek

23 STYCZNIA SOBOTA
KONCERTY » » »

AKADEMICKA 
ORKIESTRA BAROKOWA
17:00 Sala Koncertowa AMKL
DOLNOŚLąSKIE KOLęDOWANIE 
Z THE WELLNESS SOUND
17:00 Ośrodek Kultury, Oborniki-Śląskie

18 STYCZNIA PONIEDZIAŁEK
KONCERTY » » »

ZACZNIJMY OD BACHA
17:00 Centrum Kultury Muza, Lubin

SPEKTAKLE » » »
BELIEVE ME YOU FOOL
18:00 Sala Czarna Teatru PWST

SPOTKANIA » » »
FORMY MU ZYCZ NO ŚCI – wy kład
18:00 Instytut Grotowskiego Sala Kinowa

19 STYCZNIA WTOREK
KONCERTY » » »

NA KWARTET FORTEPIANOWY
18:30 ODT Światowid
DOROTA OSIńSKA
20:00 Klub Stary Klasztor

SPEKTAKLE » » »
BELIEVE ME YOU FOOL
18:00 Sala Czarna Teatru PWST
KATARZYNA 
SZCZYRBUŁA-MAZURCZYK
NA OKRĄGŁO - kolaże i asamblaże
19:00 MDK Śródmieście

SPOTKANIA » » »
WARSZTATY EKSPLORUJąCE
PROCESY TWóRCZE W MUZYCE
17:30 Centr. Technologii Audiowizualnych
BABCIU, DZIADKU OPOWIEDZ MI!
17:30 Centrum Kultury Zamek
AWARENESS
spotkanie z Gabrielem Vacisem
18:00 IG Sala Teatru Laboratorium

DLA DZIECI » » »
OCH, EMIL! 
10:00 Wrocławski Teatr Lalek

20 STYCZNIA ŚRODA
KONCERTY » » »

KONCERT 
KOLęDOWO-KARNAWAŁOWY
18:00 Sala Teatralna AMKL
NFM TRIO SMYCZKOWE
LEOPOLDINUM
19:00 NFM Sala Czarna

SPEKTAKLE » » »
BELIEVE ME YOU FOOL
18:00 Sala Czarna Teatru PWST
MAYDAY 19:00 Scena Kameralna

DLA DZIECI » » »
OCH, EMIL! 
10:00 Wrocławski Teatr Lalek
NIEKONCZąCA SIę OPOWIEŚĆ
11:00 Scena Gadzickiego, Legnica

21 STYCZNIA CZWARTEK
KONCERTY » » »

LUTOSŁAWSKI QUARTET
19:00 NFM Sala Czerwona
TRISTAN 20:00 Klub A`propos, Wałbrzych

SPEKTAKLE » » »
BELIEVE ME YOU FOOL
18:00 Sala Czarna Teatru PWST
MAYDAY 18:00 Scena Kameralna
SKRZYPEK NA DACHU
19:00 Opera Wrocławska
W ŚRODKU SŁOńCA 
GROMADZI SIę POPIóŁ 
19:00 Wrocławski Teatr Lalek
SZALONE NOŻYCZKI
20:00 Wrocławski Teatr Komedia



POEMA. MYŚLI UKRYTE
18:00 NFM Sala Czerwona
WSPóŁCZESNA IMPROWIZACJA
19:00 Sala Teatralna AMKL
MULATU ASTATKE
20:00 NFM Sala Główna KGHM
GORąCZKA SOBOTNIEJ NOCY
20:00 Klub A`propos, Wałbrzych

SPEKTAKLE » » »
MUZEUM MARZEń
19:00 Muzeum Narodowe
IMIę 17:00 ATM Scena na Bielanach
SILESIA, SILENTIA premiera
19:00 Wrocławski Teatr Współczesny
SKRZYPEK NA DACHU
19:00 Opera Wrocławska
MAYDAY 19:00 Scena Kameralna
W ŚRODKU SŁOńCA 
GROMADZI SIę POPIóŁ 
19:00 Wrocławski Teatr Lalek
WESOŁE MIASTECZKO
19:00 Scena Gadzickiego, Legnica
RODZINA KERWOODóW
20:00 Wrocławski Teatr Komedia

SPOTKANIA » » »
KARNAWAŁ ZIMOWEGO SKRZATA
Wielopokoleniowy Bal Przebierańców 
12:00 Centrum Kultury Agora

WYCIECZKI » » »
WYSPA OPATOWICKA
10:00 przystanek przy Hali Stulecia
WROCŁAW MOJEGO DZIADKA,
WROCŁAW MOJEJ BABCI
tel. 605-544-766

DLA DZIECI » » »
JERZ IGOR uczta dla ucha malucha
13:00 Centrum Kultury Agora
PIęKNA I BESTIA 
15:00 Wrocławski Teatr Lalek

24 STYCZNIA NIEDZIELA
KONCERTY » » »

6. NOWOROCZNY 
KONCERT CHARYTATYWNY
18:00 NFM Sala Główna KGHM
MUZYKA Z NIEMIEC 
I AMERYKI ŁACIńSKIEJ
18:00 NFM Sala Czerwona
NOCHE DE TANGO
19:00 Klub Stary Klasztor
SAINT VOICES
19:00 Klubokawiarnia Mleczarnia

SPEKTAKLE » » »
SKRZYPEK NA DACHU
17:00 Opera Wrocławska

SILESIA, SILENTIA 
18:00 Wrocławski Teatr Współczesny
RODZINA KERWOODóW
18:00 Wrocławski Teatr Komedia
MAYDAY 19:00 Scena Kameralna
WESOŁE MIASTECZKO
19:00 Scena Gadzickiego, Legnica

SPOTKANIA » » »
ZRóB SOBIE TEATR
warsztaty rodzinne
11:00 i 13:00 Wrocławski Teatr Lalek

WYCIECZKI » » »
SIO DŁO WI CE – ZąB KO WI CE ŚLą SKIE
9:10 ul. Dawida

DLA DZIECI » » »
PIęKNA I BESTIA 
11:00 Wrocławski Teatr Lalek
SAWA, MAŁY WIELKI BOCHATER
12:00 Centrum Kultury Muza, Lubin

25 STYCZNIA PONIEDZIAŁEK
KONCERTY » » »

KONCERT KAMERALNY
z cyklu Fortepian+
18:00 Sala Teatralna AMKL

SPEKTAKLE » » »
UCIECHY STAROPOLSKIE 
9:00 Klub Firlej
ANTYGONA 11:00 Klub Firlej
LILKA, CUD MIŁOŚCI
19:00 Sala Koncertowa Radio Wrocław

26 STYCZNIA WTOREK
SPEKTAKLE » » »

SKRZYPEK NA DACHU
19:00 Opera Wrocławska
SILESIA, SILENTIA 
19:00 Wrocławski Teatr Współczesny

DLA DZIECI » » »
PIęKNA I BESTIA 
10:00 Wrocławski Teatr Lalek

27 STYCZNIA ŚRODA
KONCERTY » » »

KWARTETY FORTEPIANOWE
19:00 NFM Sala Czarna

SPEKTAKLE » » »
ORKIESTRA
11:00 Scena Gadzickiego, Legnica
SKRZYPEK NA DACHU
19:00 Opera Wrocławska
SILESIA, SILENTIA 
19:00 Wrocławski Teatr Współczesny
CESARSKIE CIęCIE. 
PRóBY O SAMOBóJSTWIE
19:30 Dworzec Świebodzki, 
pl. Orląt Lwowskich 20b

SPOTKANIA » » »
KON SER WA CJA SKRZY DŁA FU SU MY
- JA POń SKICH DRZWI ROZ SU WA -
NYCH Z XIX W. 
Mar ta Świ toń z pra cow ni kon ser wa cji
Osso li neum przed sta wi tech ni ki
tkac kie i haf ciar skie oraz spo so by
kon ser wa cji je dwa biu ha fto wa ne go. 
14:00 Muzeum Poczty i Telekomunikacji
NA BANK MOŻNA 
MIEĆ WIęCEJ NIŻ W BANKU
16:00 CETiK, Stronie Śląskie
PRóBA OTWARTA wy stęp gru py
akro ba tów ar ty stycz nych Eve rest
17:00 Gim . Le onar do, ul. Ro ose vel ta 15

DLA DZIECI » » »
KRęCIPUPA 
10:00 Wrocławski Teatr Lalek
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Re dak cja nie po no si od po wie dzial no ści za po -
wie rzo ny ma te riał, zmia ny w ka len da rium,
treść ogło szeń i re klam. Za strze ga my so bie
pra wo do skra ca nia i ad iu sta cji tek stów oraz
zmia ny ich ty tu łów.
Spra wy spor ne roz pa try wa ne bę dą przez Sąd
wła ści wy dla Wy daw cy.

ADRESOWNIK 
DLA KALENDARIUM W MIESIęCZNIKU
ATM Scena na Bielanach Dwa Światy 1, Bielany Wrocławskie, Wrocław
Atelier WRO ul. Kuźnicza 29a, Wrocław
Aula Papieskiego Wydziału Teologicznego pl. Katedralny 1, Wrocław
Biuro Wystaw Artystycznych w Jeleniej Górze ul. Długa 1, Jelenia Góra
Centrum Kultury Agora ul. Serbska 5a, Wrocław
Centrum Kultury Muza ul. Armii Krajowej 1, Lubin
Centrum Kultury Zachód ul. Chociebuska 4-6, Wrocław
Centrum Kultury Zamek pl. Świętojański 1, Wrocław-Leśnica
Centrum Sztuki WRO ul. Widok 7, Wrocław
Collosseum Jazz Caffe ul. Piotra Skargi 18a, Wrocław
Hala Stulecia ul. Wystawowa 1, Wrocław
Galeria Impart ul. Mazowiecka 17, Wrocław
Galeria Photo Zona Rynek-Ratusz 24, Wrocław
Galeria Sztuki Tętno Jatki 12-13 Wrocław
Galeria Tkacka na Jatkach, Wrocław
Impart Sala Teatralna, Sala Kameralna / Autograf ul. Mazowiecka 17, Wrocław
Infopunkt Nadodrze ul. Łokietka 5, Wrocław
Kino Nowe Horyzonty ul. Kazimierza Wielkiego 19a-21, Wrocław
Klub 4 Regionalnej Bazy Logistycznej ul. Pretficza 24, Wrocław
Klub – Galeria Sztuki DSAP we Wrocławiu pl. Św. Macieja 5a, Wrocław
Klub Ciemna Strona Miasta pl. Gen. Wróblewskiego 3a, Wrocław
Klub Eter ul. Kazimierza Wielkiego 19, Wrocław
Klub Firlej ul. Grabiszyńska 56, Wrocław
Klub Muzyki i Literatury pl. Tadeusza Kościuszki 10, Wrocław
Klub Niebo ul. Ruska 51, Wrocław
Klub Pod Kolumnami pl. Św. Macieja 21, Wrocław
Klub Sanatorium Kultury Przejście Garncarskie 2, Wrocław
Klub Stary Klasztor ul. Purkyniego 1, Wrocław
Klubokawiarnia Mleczarnia ul. Włodkowica 5, Wrocław
MDK Kopernik ks. Hugona Kołłątaja 20, Wrocław
MiserArt ul. Cybulskiego 35a, Wrocław
Muzeum Narodowe we Wrocławiu pl. Powstańców Warszawy 5, Wrocław
Muzeum Etnograficzne ul. Traugutta 111-113, Wrocław
Muzeum Współczesne Wrocław pl. Strzegomski 2a, Wrocław
NFM – Narodowe Forum Muzyki pl. Wolności 1, Wrocław
Ośrodek Działań Twórczych Światowid ul. Sempołowskiej 54a, Wrocław
Opera Wrocławska ul. Świdnicka 35, Wrocław
Sala Kameralna AMKL  pl. Jana Pawła II nr 2, Wrocław
Sala Koncertowa Polskiego Radia ul. Karkonoska 10, Wrocław
Sala Teatralna AMKL  pl. Jana Pawła II nr 2, Wrocław
Salonik Trzech Muz ul. Zawalna 7, Wrocław
Scena Kameralna ul. Świdnicka 28, Wrocław
Scena Miejska KCKSiR pl. Jagiełły 1, Kłodzko
Scena im. Jerzego Grzegorzewskiego ul. Gabrieli Zapolskiej 3, Wrocław
Scena na Świebodzkim pl. Orląt Lwowskich 20c, Wrocław
Stara Giełda pl. Solny16, Wrocław
Stary Klasztor ul. Purkuniego 1, Wrocław
Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego pl. Teatralny 1, Wałbrzych
Teatr Muzyczny Capitol ul. Piłsudskiego 67, Wrocław
Teatr PWST ul. Braniborska 59, Wrocław
Teatr im. Heleny Modrzejewskiej Rynek 39, Legnica
TLiA – Teatr Lalki i Aktora ul. Buczka 16, Wałbrzych
Teatr Pieśń Kozłą ul. Purkyniego 1, Wrocław
Wrocławski Teatr Lalek / Wrocławski Teatr Komedia pl. Teatralny 4, Wrocław
Vertigo Jazz Club ul. Oławska 13, Wrocław

cojestgrane.pl
ogólnopolski, samoobsługowy serwis
informacji kulturalnej CO MIESIĄC:

– wydanie elektroniczne Miesięcznika notuje
20-30 tys. pobrań
– organizatorzy samodzielnie zamieszczają
ponad 2.500 wydarzeń
– odwiedza Nas ponad 100.000 unikalnych
użytkowników
– rejestrujemy ponad 290.000 potwierdzonych
odsłon bannera
– obsługujemy ponad 1.500.000 
zapytań repertuarowych
sta ty sty ki po twier dzo ne przez nie za leż ną
od Wy daw cy usłu gę Go ogle Ana ly tics

https://cojestgrane.pl/reklama

ZREKLAMUJ SIę U NAS
otrzymasz notkę na stronach
redakcyjnych gratis + bezpłatne
egzemplarze miesięcznika.

REKLAMA MODUŁOWA:
1 mo duł – 190 zł netto
1 moduł: 70x45 mm
2 moduły: 70x90 mm
3 moduły: 70x135 mm

CAŁA STRONA: 1.500 zł netto
168x238 + po 3 mm spady



28 STYCZNIA CZWARTEK
SPEKTAKLE » » »

ORKIESTRA
11:00 Scena Gadzickiego, Legnica
SKRZYPEK NA DACHU
19:00 Opera Wrocławska
ŚMIERĆ I DZIEWCZYNA
19:00 Scena im. J. Grzegorzewskiego
SILESIA, SILENTIA 
19:00 Wrocławski Teatr Współczesny
CESARSKIE CIęCIE. 
PRóBY O SAMOBóJSTWIE
19:30 Dworzec Świebodzki, pl. Orląt
Lwowskich 20b
PRZYJAZNE DUSZE
20:00 Wrocławski Teatr Komedia
WYSPY BAŁTYCKIE
prelekcja Damiana Kanclerskiego
18:00 Sala Widowiskowa Klub 4RBL

DLA DZIECI » » »
NOC BEZ KSIęŻYCA 
10:00 Wrocławski Teatr Lalek

29 STYCZNIA PIąTEK
KONCERTY » » »

WROCŁAWSKA 
ORKIESTRA IMPROWIZUJąCA 
18:00 Centr. Technologii Audiowizualnych
POSZUKIWACZE ZAGINIONEJ ARII
19:00 NFM Sala Główna KGHM
DŻEM 20:00 Klub Eter
COCHISE 20:00 Klub Stary Klasztor
JANEK SAMOŁYK & BAND
20:00 Klub A`propos, Wałbrzych

SPEKTAKLE » » »
ORKIESTRA
11:00 Scena Gadzickiego, Legnica
KOLACJA NA CZTERY RęCE
18:00 Wrocławski Teatr Komedia
SKRZYPEK NA DACHU
19:00 Opera Wrocławska
ŚMIERĆ I DZIEWCZYNA
19:00 Scena im. J. Grzegorzewskiego
TAJEMNICZY OGRóD
19:15 Wrocławski Teatr Współczesny
TAZM MILCZENIE ŚWIATŁA
19:00 IG Sala Teatru Laboratorium
CESARSKIE CIęCIE. 
PRóBY O SAMOBóJSTWIE
19:30 Dworzec Świebodzki, pl. Orląt
Lwowskich 20b
PRZYJAZNE DUSZE
20:00 Wrocławski Teatr Komedia

SPOTKANIA » » »
DANCING W MLECZARNI
20:30 Klubokawiarnia Mleczarnia

DLA DZIECI » » »
NOC BEZ KSIęŻYCA 
10:00 Wrocławski Teatr Lalek
KRęCIPUPA 
17:30 Wrocławski Teatr Lalek

30 STYCZNIA SOBOTA
KONCERTY » » »

NOWOROCZNA GALA OPERETKOWA 
17:00 Centrum Kultury Agora
STARE DOBRE MAŁŻEńSTWO
18:00 Centrum Kultury Muza, Lubin
WIECZóR GRECKI & ZORBA 
20:00 Klub A`propos, Wałbrzych
MARCIN WASILEWSKI TRIO
20:30 NFM Sala Główna KGHM

SPEKTAKLE » » »
MUZEUM MARZEń
19:00 Muzeum Narodowe
SKRZYPEK NA DACHU
19:00 Opera Wrocławska
TAZM MILCZENIE ŚWIATŁA
19:00 IG Sala Teatru Laboratorium
ORKIESTRA
19:00 Scena Gadzickiego, Legnica
TAJEMNICZY OGRóD
19:15 Wrocławski Teatr Współczesny
CESARSKIE CIęCIE. 
PRóBY O SAMOBóJSTWIE
19:30 Dworzec Świebodzki, pl. Orląt
Lwowskich 20b
KOLACJA DLA GŁUPCA
20:00 Wrocławski Teatr Komedia

WYSTAWY » » »
MAŁGORZATA ŚWIąTEK
W przestrzeni barw – fi ni saż
16:00 Klub Pod Kolumnami

DLA DZIECI » » »
KRęCIPUPA 
13:00 Wrocławski Teatr Lalek
NOC BEZ KSIęŻYCA 
17:00 Wrocławski Teatr Lalek

31 STYCZNIA NIEDZIELA
SPEKTAKLE » » »

SKRZYPEK NA DACHU
17:00 Opera Wrocławska
KOLACJA DLA GŁUPCA
17:00 Wrocławski Teatr Komedia
TAJEMNICZY OGRóD
18:15 Wrocławski Teatr Współczesny

ŚMIERĆ I DZIEWCZYNA
19:00 Scena im. J. Grzegorzewskiego
ORKIESTRA
19:00 Scena Gadzickiego, Legnica

DLA DZIECI » » »
NOC BEZ KSIęŻYCA 
11:00 Wrocławski Teatr Lalek
BIURO DETEK TY WI STYCZ NE 
LAS SE GO I MAI
se kret ro dzin ny von brom
12:00 Centrum Kultury Muza, Lubin
KRęCIPUPA 
13:00 Wrocławski Teatr Lalek

24. FINAŁ WIELKIEJ
ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ
POMOCY WE WROCŁAWIU
10 stycznia

SCE NA PLE NE RO WA – No wy Targ 
SCE NA KLU BO WA – Sta ry Klasz tor
ul. Pur ky nie go 1. Wro cław

10 stycz nia w ca łym kra ju po nad 120 ty -
się cy wo lon ta riu szy Wiel kiej Or kie stry
Świą tecz nej Po mo cy po raz dwu dzie sty
czwar ty wyj dzie na uli ce nie tyl ko pol -
skich, ale i za gra nicz nych miast, że by
zbie rać pie nią dze na za kup sprzę tu me -
dycz ne go dla pol skich szpi ta li.
W sa mym Wro cła wiu po ja wi się ich po -
nad ty siąc. Dzię ki hoj no ści dar czyń ców
Fun da cja WOŚP przez la ta dzia łal no ści
za ku pi ła urzą dze nia me dycz ne za kwotę
po nad 650 mln zł.
W tym ro ku Fun da cja pro wa dzi zbiór kę
w ce lu za ku pu urzą dzeń me dycz nych dla
od dzia łów pe dia trycz nych oraz dla za -
pew nie nia god nej opie ki me dycz nej dla
se nio rów. Pie nią dze ze bra ne pod czas
Fi na łu tra fią m.in. do per ma nent nie nie -
do fi nan so wa nych od dzia łów ogól no pe -
dia trycz nych w każ dym za kąt ku Pol ski
oraz do kosz mar nie za nie dba nych za -
kła dów opie kuń czo -lecz ni czych dla osób
star szych. Mi sją Or kie stry jest przede
wszyst kim sku tecz ne i mą dre wspar cie
sys te mu opie ki zdro wot nej.




