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KUP BILET

Narodowy Teatr Opery i Baletu z Odessy
Gala najpiękniejszych arii operetkowych i operowych
3 stycznia 19:00

Teatr Polski Scena im. Jerzego Grzegorzewskiego,, ul. G. Zapolskiej 3 we Wrocławiu
Narodowy Teatr Opery i Baletu to obecnie najstarszy teatr obwodu odeskiego
Ukrainy. Jego siedzibą jest najbardziej rozpoznawalny budynek Odessy
pochodzący z 1887 roku, zaliczany do najpiękniejszych i najlepszych teatrów
operowych w Europie. Artyści na co dzień pracujący w teatrze to muzycy, soliści
i tancerze prezentujący najwyższy poziom, biorący udział w projektach
międzynarodowych. Podczas trasy koncertowej Gali operetkowo-musicalowej,
zobaczymy najlepszych wykonawców: solistów, muzyków, tancerzy
baletowych oraz chórzystów-łącznie ponad 50 osobowy skład
artystyczny. W pro gra mie kon cer tu zna ne i lu bia ne arie ope ro we
i ope ret ko we oraz tra dy cyj ne pie śni na ro do we Ukra iny.

Bilety: 110/100/90 zł

Kon cert No wo rocz ny
Mu zy ka kla sycz na, fil mo wa, ope ro wa
1 stycz nia 20:00

Ko ściół św. Ma rii Mag da le ny,  ul. Szewska 10 we Wro cła wiu. Bi le ty: 60/40 zł
Wy ko naw cy: Ka ta rzy na Gier la – so pran, Wro cław ska Or kie stra Ka me ral na
Program: A. Vi val di, W.A. Mo zar t, J.S. Ba ch, G. Ros si ni, G. Puc ci ni, J. Straus s

Wro cław ska Or kie stra Ka me ral na, to ab sol wen ci AM we Wro cła wiu, na co dzień
człon ko wie ze spo łu A Vi sta Qu ar tet to, są uczest ni ka mi i lau re ata mi mię dzy na -
ro do wych kon kur sów mu zycz nych. 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.
Ka ta rzy na Gier la, z wy róż nie niem ukoń czy ła stu dia na AM w Kra ko wie na Wy dz.
Wo kal no-Ak tor skim w kl. dr hab. Ol gi Po po wicz. De biu to wa ła na de -
skach Ope ry Kra kow skiej par tią Kró lo wej No cy z ope ry Cza ro dziej ski
Flet W.A. Mo zar ta. Jest so list ką Gal Ope ro wych i Fe sti wa li Mu zycz nych.
W 2015r. pod czas Kon kur su Wo kal ne go im. Ja na Kie pu ry śpie wacz ka
otrzy ma ła wy róż nie nie za naj le piej wy ko na ną arię pol ską.

Kon cert no wo rocz ny
1 stycznia 19:00

Te atr Zdro jo wy im. M. Ćwi kliń skiej,
ul. Parkowa 2 w Polanicy-Zdrój
So li ści Te atru Na ro do we go Ope ret ki Ki jow -
skiej: Na ta lia Ak si no wa – so pran li rycz no -
-dra ma tycz ny, Da ria Ga le ta – so pran cen -
tral ny, Olek san der Ostrow ski – te nor,
Di mi trij Iwan czen ko – te nor
oraz tan ce rze Te atru Wiel kie go w Po zna niu

Dzię ki so li stom Na ro do we go Te atru
Ope ret ki Ki jow skiej, wspie ra nych sło -
wem przez kon fe ran sje ra, bę dzie moż -
na usły szeć ulu bio ne szla gie ry w zna -
ko mi tym wy ko na niu. Naj pięk niej sze
arie i du ety ope ro we i ope ret ko we, 
m.in. Mi łość to nie bo na zie mi, Wiel ka
sła wa to żart, Usta mil czą du sza śpie -
wa i wie le in nych utwo rów za li cza nych
do ka no nu mu zy ki roz ryw ko wej. Ar ty -
ści więk szość pro gra mu wy ko na ją
w ję zy ku pol skim, a to wa rzy szyć im bę -
dzie pa ra tan ce rzy ba le to wych z Te atru
Wiel kie go w Po zna niu.

Russian Grand Ballet
Jezioro Łabędzie
11 stycznia 19:00

Scena im. Jerzego Grzegorzewskiego,
ul. Gabrieli Zapolskiej 3 we Wrocławiu

Kla sycz na hi sto ria Je zio ra Ła bę dzie go
na bie ra no we go ży cia, gdy jest wy ko -
ny wa na przez Rus sian Grand Bal let.
Ist nie je do bry po wód, dla któ re go Je -
zio ro Ła bę dzie jest na zy wa ne „ba le -
tem wszyst kich ba le tów”. Po łą cze nie
czy ste go ro man ty zmu, opo wieść o mi -
ło ści i oszu stwie oraz mu zy ka Pio tra
Czaj kow skie go.
Rus sian Grand Bal let zy skał re pu ta cję
dzię ki nie zwy kle uta len to wa nej ob sa -
dzie i wszech stron no ści. Ba let mi -
strzem Wiel kie go Ro syj -
skie go Ba le tu jest Vla di mir
Tro sh chen ko, któ ry jest Ho -
no ro wym Ar ty stą Ro sji.

Bilety: 135/115/95 zł KUP BILET

KUP BILET



KUP BILET

Koncert Noworoczny
12 stycznia 20:00

Ośrodek Kultury, pl. Marszałka
J. Piłsudskiego 1C, w Bolesławcu
Wy sta pią: Ka ta rzy na Sta roń – so pran
Ję drzej Tom czyk – te nor

Wy stą pią wy bit ni so li ści pol skiej es tra -
dy, ob da rze ni wspa nia ły mi gło sa mi, lau -
re aci mię dzy na ro do wych kon kur sów
mu zycz nych na co dzień współ pra cu ją -
cy z naj lep szy mi or kie stra mi i dy ry gen -
ta mi w kra ju i po za je go gra ni ca mi oraz
mu zy ków zwią za nych z Fil har mo nią
Dol no ślą ską, Ope rą Wro cław ską i Na ro -
do wym Fo rum Mu zy ki. Za brzmią prze -
bo je świa ta ope ry i ope ret ki,
naj pięk niej sze du ety, arie so -
pra no we i te no ro we oraz
wło skie prze bo je.

Bi le ty: 70 zł

SingLadies,
czyli kobiecy świat musicalu
13 stycznia 19:00

Filharmonia Dolnośląska,
ul. Piłsudskiego 60 w Jeleniej Górze
Kasia Łaska – vocal , Paulina Janczak –
vocal, Damian Pietrasik – fortepian 

Ko bie cy wie czór mu si ca lo wy, w któ rym
Ka sia Ła ska i Pau li na Jan czak,
przy akom pa nia men cie To ma sza Fi lip -
cza ka, prze nio są Pań stwa we wspa -
nia ły świat mu si ca lu. Sub tel ność, ko -
bie cość, wie lo wy mia ro wość, moż li wość
ob co wa nia z dzie ła mi mi strzów mu si -
ca lu w naj lep szym wy ko na niu..
Obie wy ko naw czy nie to wy bit ne so list -
ki mię dzy in ny mi war szaw skie go Te -
atru Ro ma, gdzie wcie la ły się w głów ne
bo ha ter ki ta kich przed sta wień jak:
Upiór w ope rze, Les Mi se ra -
bles, Miss Sa igon, Pio truś
Pan, West Si de Sto ry
i w wie lu in nych.

Bi le ty: 40 zł

So no ri En sem ble
Karnawałowa Gala Operowo-Operetkowa
14 stycznia 19:00

Świdnicki Ośrodek Kultury, ul. Rynek 43 w Świdnicy
Wy ko naw cy: Agniesz ka Droż dżew ska (so pran, Wro cław), An na Wil czyń ska (so pran, Wro -
cław), Iza be la Strze lec ka (mez zo so pran, Wro cław), To masz Tracz (te nor, Wro cław), Ivo Mi chl
(ba ry ton, Pra ga), Wi told Ja nusz (for te pian, Wro cław).
Pro wa dze nie koncertu: Mar ty na Wi tow ska (Te atr Ad Spec ta to res, Wro cław)

Czar da sze, wal ce, to a sty, mi ło sne arie i du ety ope ro we, sce ny ope ret ko we, a tak że
stan dar dy jaz zo we czy li nie po wta rzal na uczta mu zycz na w kra inie ope ry. W pro gra -
mie znaj dą się naj słyn niej sze sce ny z oper: Tra via ta, Na buc co, Lak me, Car men, Don
Gio van ni, Opo wie ści Hof f man na, Po rgy and Bess i wie le in nych. Ma gię daw ne go
Wied nia od kry je my w naj pięk niej szych du etach i sce nach z ope re tek Jo han na
Straus sa (Ze msta nie to pe rza, Ba ron cy gań ski) i Im re Kal ma na (Księż nicz ka czar da -
sza). Szam pań ski na strój pod sy cą barw ne pie śni ne apo li tań skie oraz po pu lar ne
prze bo je. Peł na emo cji i wzru szeń uczta z mu zy ką kla sycz ną w to wa rzy stwie sze -
ściu zna ko mi tych śpie wa ków ope ro wych z Pra gi i Wro cła wia to wie czór w kra inie
naj pięk niej szych me lo dii.

Prometeusz: Poemat ognia
20 stycznia 19:00

Narodowe Forum Muzyki, Sala Kameralna, plac Wolności 1 we Wrocławiu
Wykonawcy: Dima Slobodeniouk – dyrygent, Yevgeny Sudbin – fortepian
Chór NFM Agnieszka Franków-Żelazny– kierownictwo artystyczne
Program: A. Skriabin Prometeusz: Poemat ognia op. 60;
R. Strauss Tako rzecze Zaratustra op. 30

Skria bi now ski Pro me te usz (na zy wa ny rów nież Po ema tem ognia) to ostat nie
dzie ło or kie stro we na pi sa ne przez ar ty stę. Peł na eks pre sji kom po zy cja jest jed -
no cze śnie re ali za cją roz po wszech nia nej przez jej au to ra idei „mu zy ki fi lo zo ficz -
nej”. To dzie ło -mi ste rium, któ re go wy ko na nie ma być dla słu cha czy nie zwy kłym
prze ży ciem du cho wym. Ma rze niem Skria bi na by ło stwo rze nie utwo ru od dzia -
łu ją ce go na słu cha cza w spo sób do tych czas nie wy obra żal ny – po przez łą cze nie
ele men tów ta kich, jak mu zy ka, ta niec, świa tło i… za pach. Stąd też w Pro me te -
uszu, po za tra dy cyj ny mi in stru men ta mi, po ja wia się for te pian świetl ny, w któ -
rym pod czas na ci ska nia kla wi szy uru cho mio na zo sta je pro jek cja barw. 
Mi stycz ne in spi ra cje moż na od na leźć rów nież w zna nym po ema cie sym fo nicz -
nym Ri char da Straus sa Ta ko rze cze Za ra tu stra. Kom po zy cja ta jest mu zycz ną
ilu stra cją książ ki Fry de ry ka Nie tz sche go o tym sa mym ty tu le. Jej głów ny bo ha ter,
Za ra tu stra, jest gło si cie lem my śli sa me go Nie tsche go, ape lu ją ce go o od wrót
od chrze ści jań stwa. Z po cząt ku dzie ło to, po dob nie jak in ne po ema ty kom po zy -
to ra, nie zy ska ło po wszech ne go uzna nia. Dziś jest jed nym z chęt nie gry wa nych
i słu cha nych utwo rów, zna nym m.in. dzię ki Ody sei ko smicz nej 2001 – po czą tek
utwo ru o pod ty tu le Wschód słoń ca zna lazł się na ścież ce dźwię ko wej fil mu Stan -
leya Ku bric ka, co nie wąt pli wie przy nio sło mu nie zwy kłą po pu lar ność. 

Bilety: 60/45/40/35/30/27/20 zł

NFM Filharmonia Wrocławska, fot. Ł. Rajchert
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Ca pel la Zam ku Ry dzyń skie go i Soliści Noworoczne przeboje
29 stycznia 17:00

Centrum Kultury Agora, ul. Serbska 5A we Wrocławiu
Kon cert No wo rocz ny w wy ko na niu ar ty stów ope ro wych: Elż bie ty Mał go rza ty
Mach (so pran) oraz Jac ka Szy mań skie go (te nor), z akom pa nia men tem pia ni sty
Wik to ra Szy maj dy, w to wa rzy stwie zna ko mi tej Ca pel li Zam ku Ry dzyń skie -
go – kwin te tu in stru men tów dę tych bla sza nych z Po zna nia.
W pro gra mie: mu zy ka dwor ska, fil mo wa, ope ret ko wa i mu si ca lo wa, dzie ła mi -
strzów: J. Strauss, J. Fu cik, E. Kal mann czy J. Of fen bach. 

Bi le ty: 35/25zł/45 zł

Koncert orkiestry smyczkowej
20 stycznia 18:00

ZOK, Rynek 24 w Ząbkowicach Śląskich
Wystąpi: Or kie stra Smycz ko wa pod dy rek cją Ja na Płon ki

Or kie stra Smycz ko wa pod dy rek cją Ja na Płon ki skła da się głów nie ze stu den tów
Aka de mii Mu zycz nej im. Ka ro la Li piń skie go we Wro cła wiu. Są to wy so ce uta -
len to wa ni kon cer tu ją cy in stru men ta li ści. Ze spół, w przy go to wa nym pro gra mie
kon cer to wym – za pre zen tuje kunsz tow ną i na stro jo wą ka me ral ną mu zy kę Wol -
fgan ga Ama deu sa Mo zar ta oraz An to ni na Dvo ra ka. W Mo zar tow skim Di ver ti -
men cie D -dur (KV 136) oraz w Se re na dzie Eine kle ine Na cht mu sik
(KV 525) zo sta nie uka za ny przy kład ro ko ko wej mu zy ki roz ryw ko wej.
Na to miast w Se re na dzie E -dur op. 22 (czę ści: Mo de ra to oraz di Val -
se) przed sta wi ciel cze skiej szko ły na ro do wej prze nie sie słu cha czy
w XIX -wiecz ny świat dźwię ków ro man ty zmu. Bi le ty: 25 zł

Teresa Werner
28 stycznia 18:00

Sala Koncertowa Radia Wrocław im. 
J. Kaczmarka, ul. Karkonoska 10, Wrocław

Pol ska pio sen kar ka po cho dzą ca z Na -
kła Ślą skie go. W wie ku 16 lat zda ła eg -
za min do Ze spo łu Pie śni i Tań ca Śląsk
w Ko szę ci nie. Wy stę po wa ła na sce -
nach naj więk szych te atrów świa ta,
w tym m.in. Car ne gie Hall, Broad way.
Koncer to wa ła na kil ku kon ty nen tach:
Eu ro pa, Afry ka, Azja, Ame ry ka Pół noc -
na. W 1991 ro ku re pre zen to wa ła ze -
spół Śląsk na Fe sti wa lu Pio sen ki Lu -
do wej w Re pu bli ce Po łu dnio wej Afry -
ki, gdzie za ję ła pierw sze miej sce. 
Te re sa Wer ner jest jest jed ną z naj -
więk szych gwiazd pol skiej mu zy ki
roz ryw ko wej. Za ist nia ła dzię ki ta kim
prze bo jom jak Mi łość jest pięk na, Da -
ła bym Ci da ła, Ko cham swo je mo rze.
Jej al bum Speł nić ma rze nia,
któ re go pre mie ra mia ła
miej sce w 2012 ro ku uzy -
skał sta tus Zło tej Pły ty.

Bilety: 99/79/59 zł

Betlejem Wrocławskie | TGD, Niemen, Marika, Badach, Cugowski, Mate.O.
29 stycznia 18:00

Hala Stulecia, ul. Wystawowa 1 we Wrocławiu SCENA 360\*, WIDOWNIA I ARTYŚCI DOOKOŁA SCENY** 
Be tle jem od wie dzi 12 miast i naj więk szych hal kon cer to wych w Pol sce! Ar ty ści za śpie wa ją kil ka dzie siąt ko lęd i pie śni bo -
żo na ro dze nio wych, któ re za brzmią w no wych i ory gi nal nych aran ża cjach. Na sce nie 360* po ja wią się wiel kie
gwiaz dy es tra dy. Wo ka li stom bę dzie to wa rzy szyć chór..., czy li wi dzo wie – oko ło 100 ty się cy wi dzów, któ rzy
pod czas kon cer tów od da dzą się wspa nia łe mu en tu zja zmo wi wspól ne go ko lę do wa nia. Bę dzie ono roz brzmie -
wać bo żo na ro dze nio wą ra do ścią przez po nad 2 go dzi ny Do chód z tra sy kon cer to wej zo sta nie prze zna czo ny
na do kar mia nie osób nie do ży wio nych – www.be tle jemw pol sce.pl Bilety:  40/60/80 zł KUP BILET

KUP BILET KUP BILET



Zderzenie światów
29 stycznia 18:00

Narodowe Forum Muzyki, Sala Główna
KGHM, pl. Wolności 1 we Wrocławiu
George Tchitchinadze – dyrygent
Malwina Lipiec-Rozmysłowicz – harfa
Jan Krzeszowiec – flet 
NFM Filharmonia Wrocławska
W. A. Mo zart – Uwer tu ra do ope ry Don
Gio van ni KV 527; W.A. Mozart  – Kon cert
na flet i har fę C -dur KV 299; P. Czaj kow -
ski – VI Sym fo nia h -moll op. 64 Pa te tycz na

Pięk ne, peł ne wi go ru, śpiew ne me lo die
wy pły wa ją ce spod pió ra Mo zar ta kon -
tra prze siąk nię ta dra ma ty zmem Sym -
fo nia Pa te tycz na Pio tra Czaj kow skie -
go. W te dwa, zu peł nie róż ne mu zycz -
ne świa ty za bio rą melomanów mu zy cy
NFM Fil har mo nii Wro cław skiej pod ba -
tu tą Geo r ge’a Tchit chi na dze.

Bilety: VIP 60 zł | I kat. 45/30 zł 40/27 zł
II kategoria 40/25 zł III kategoria 35/20 zł

Symfonia Bohaterska
Koncert w ramach cyklu Polskie
Orkiestry w NFM
27 stycznia 19:00

Narodowe Forum Muzyki, Sala Główna
KGHM, pl. Wolności 1 we Wrocławiu
Wykonawcy: Marek Pijarowski – dyrygent,
Julian Steckel – wiolonczela
Orkiestra Filharmonii Poznańskiej
Program: H. Ber lioz – Kor sarz – uwer tu ra
kon cer to wa op. 21; F. Gul da – Kon cert wio -
lon cze lo wy; A. Bo ro din – II Sym fo nia h -
-moll op. 5 Bo ha ter ska

Cu dze chwa li cie, swe go nie zna -
cie – choć czę sto za chwy ca my się ar -
ty sta mi z za gra ni cy, to prze cież w na -
szym kra ju rów nież ma my ar ty stów
pre zen tu ją cych nie zwy kle wy so ki po -
ziom. Dla te go czas na Pol skie Or kie -
stry w NFM – no wy cykl, w ra mach
któ re go tym ra zem wy stą pi Or kie stra
Fil har mo nii Po znań skiej.
Fi na łem, a za ra zem „naj moc niej szym”
punk tem zbli ża ją ce go się wie czo ru
bę dzie wy jąt ko wa II Sym fo nia Alek -
san dra Bo ro di na, zwa na „Bo ha ter ską”.
Au tor te go bu dzą ce go za chwyt dzie ła
był mu zycz nym sa mo ukiem. Bo ro din
bo wiem żad nych stu diów kom po zy -
tor skich nie po dej mo wał, a z wy -
kształ ce nia był che mi kiem. 
Po znań scy fil har mo ni cy swój pierw -
szy kon cert za gra li do kład nie 10 li sto -
pa da 1947 ro ku i od te go cza su na le żą
do gro na naj lep szych pol skich or kiestr
sym fo nicz nych. Ze spół miał za szczyt
akom pa nio wać uczest ni kom pierw -
szej edy cji Kon kur su Cho pi now skie go,
zaś od lat 50. XX wie ku nie prze rwa nie
to wa rzy szy in stru men ta li stom wy -
stę pu ją cym w ra mach ko lej nych edy -
cji Kon kur su Skrzyp co we go im. Hen -
ry ka Wie niaw skie go. Od nie mal 10 lat
ze spo łem kie ru je wy bit ny wro cław ski
dy ry gent, Ma rek Pi ja row ski. 

Bilety: VIP 60 zł | I kategoria 45/30 zł
40/27 zł | II kategoria 40/25 zł
III kategoria 35/20 zł

George Tchitchinadze, fot. Ł. Rajchert

Ja re ma Kli ch (1968-2013)
Kon cert pa mię ci
14 stycz nia 18:30

Klub pod Kolumnami
pl. św. Macieja 21 we Wrocławiu
Do mi ni ka Bia ło stoc ka – gi ta ra, folk  ar gen t.
Le szek Ci choń ski – gi ta ra, blu es
Piotr Re stec ki – gi ta ra, fin ger sty le
Krzysz tof Pe łech i Ro bert Hor na – gi ta ra
kla sycz na, Ka mil Bart nik – gi ta ra kla sycz na
Re mi giusz Szu man – po ezja śpie wa na
Ro bert Le on hard – po ezja śpie wa na
Ze spół Dre aming Uku le le Trio – swin g

Ja re ma Klich, gry na gi ta rze uczył się
w PSM R. Bu kow skie go we Wro cła wiu
pod kier. prof. Ja na Pro chow ni ka, a na -
stęp nie w AM im. K. Li piń skie go we
Wro cła wiu w kla sie gi ta ry prof. Pio tra
Za le skie go. Od ukoń cze nia stu diów
w 1992 r. był wy kła dow cą w swo jej
ma cie rzy stej uczel ni, a póź niej rów nież
na uczy cie lem w ZSM w Le gni cy.
Ja ko je den z za ło ży cie li Wro cław skie go
To wa rzy stwa Gi ta ro we go współ pra co -
wał przy or ga ni za cji wie lu pro jek tów
m.in. Let nie go Kur su Gi ta ry w Krzy żo -
wej, Mię dzy na ro do we go Fe sti wa lu Gi -
ta ro we go we Wro cła wiu, Świd nic kie go
Fe sti wa lu Gi ta ro we go i innych.
Współ pra co wał z czo ło wy mi po sta cia -
mi pol skiej mu zy ki, jak: Ewa Ma łas -Go -
dlew ska, Ste fa nia To czy ska, Krze si mir
Dęb ski, Wal de mar Ma lic ki. Ja re ma Klich
z Krzysz to fem Pe łe chem współ two -
rzył Kris&Ja re ma Duo, wspól nie na -
gra li dwie pły ty, kon cer to wa li nie mal
w ca łej Eu ro pie, a tak że w wie lu kra jach
Azji, Afry ki i Ame ry ki Południowej. 
Był au to rem książ ki pt. Por tret Bria -
na Brei – zbio ru trzy na stu żar to bli -
wych opo wia dań, któ re łą czy te ma ty -
ka mu zycz na.  Był za pa lo nym że gla -
rzem, pły wał na wła snym ma zur skim
jach cie Pa ni Ka, a tak że oka zjo nal nie
na Za wi szy Czar nym i Po go rii.
Zmarł 10 stycz nia 2013 r we Wro cła wiu.

Wstęp wol ny, bez płat ne wej ściów ki do od -
bióru w klu bie od 2 do 9 stycz nia

Julian Steckel,                 fot. M. Borggreve

Ka mil La bus ga
Re ci tal for te pia no wy 
8 stycz nia 17: 30

Mu zeum Pa na Ta de usza – Osso li neum
Ka mie ni ca Pod Zło tym Słoń cem 
Ry nek 6 we Wro cła wiu
Jo seph Haydn – Wa ria cje f -moll Hob. XVII: 6
Fry de ryk Cho pin – Sche rzo cis -moll op. 39
Fry de ryk Cho pin – Bal la da F -dur op. 38
Franz Liszt – So na ta h -moll

Ka mil La bus ga – pia ni sta. Stu dent Un.
Mu zycz ne go Fry de ry ka Cho pi na w War -
sza wie w kla sie prof. Ali cji Pa le ty -Bu gaj.
Na ukę gry na for te pia nie roz po czął
w wie ku 7 lat. Dwu krot ny sty pen dy sta
Pre zy den ta Mia sta Opo la. Zdo byw ca
m.in.: 3. na gro dy w V Mię dzy na ro do wym
Fe sti wa lu Mło dych Pia ni stów, 1. miej sca
w III Ogól no pol skim Fo rum Mło dych In -
stru men ta li stów im. Ka ro la i An to nie go
Sza fran ków, 2. miej sca w Mło dzie żo -
wym Tur nie ju Pia ni stycz nym im. 
H. Czer ny -Ste fań skiej, 3. miej sca w Mię -
dzy na ro do wym Kon kur sie Pia ni stycz -
nym Ste in way Kla vier spiel -Wet t be werb.



SSTT YYCCZZEEŃŃ 22001177
WW AAKKAADDEEMMIIII  MMUUZZYYCCZZNNEEJJ

55  II,,  ggooddzz..  1188..0000,,  SSaallaa  KKoonncceerrttoowwaa  AAMMKKLL  
KONCERT AKADEMICKIEJ ORKIESTRY
BAROKOWEJ **

1100  II,,  ggooddzz..  1188..0000,,  SSaallaa  KKoonncceerrttoowwaa  AAMMKKLL
KONCERT ZESPOŁU ARTRIO **

1122  II,,  ggooddzz..  1188..0000,,  SSaallaa  KKoonncceerrttoowwaa  AAMMKKLL
KONCERT KOMPOZYTORSKI **

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

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

2233  II,,  ggooddzz..  1188..0000,,  SSaallaa  TTeeaattrraallnnaa  AAMMKKLL
KONCERT KAMERALNY Z CYKLU FORTEPIAN + **

2244  II,,  ggooddzz..  1199..0000,,  SSaallaa  KKoonncceerrttoowwaa  AAMMKKLL  
RECITAL SKRZYPCOWY – VIKTOR KUZNETSOV **

2288  II,,  ggooddzz..  1188..0000,,  SSaallaa  KKoonncceerrttoowwaa  AAMMKKLL
KONCERT GITAROWY **

Sza now ni Pań stwo,

w ro ku 2017 Aka de mia Mu zycz na
im. Ka ro la Li piń skie go we 
Wro cła wiu pla nu je 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 oraz 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 2017 Uczel nia na sza
za pro si Pań stwa na bli sko 500 róż ne go ro dza ju im prez. 

Pierw sze wy da rze nie w tym ro ku za pla no wa li śmy na 5 stycz nia – za pra szam 
wów czas do Sa li Kon cer to wej na kon cert Aka de mic kiej Or kie stry Ba ro ko wej.
17 stycz nia roz pocz nie się VIII Stu denc ki Fe sti wal Pia ni stycz ny. Te go rocz na 
edy cja po świę co na jest twór czo ści Lu dwi ga van Beetho ve na. W ra mach fe sti wa lu
co dzien nie, do 22 stycz nia, o godz. 19.00, od by wać się bę dą kon cer ty stu den tów
Ka te dry For te pia nu oraz Ka te dry Ka me ra li sty ki. Wśród po zo sta łych wy da rzeń
war to zwró cić szcze gól ną uwa gę na: kon cert ze spo łu Ar trio (10 stycz nia), 
kon cert kom po zy tor ski (12 stycz nia), Kon cert Ko lę do wo -Kar na wa ło wy (18 
stycz nia), kon cert ka me ral ny z cy klu For te pian + (23 stycz nia), re ci tal skrzyp co wy
(24 stycz nia) oraz kon cert gi ta ro wy (28 stycz nia).

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 wie 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 2017 Ro ku pra gnę ży czyć Pań stwu po myśl nej re ali za cji pla nów 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,
Grze gorz Ku rzyń ski

Rek tor Aka de mii Mu zycz nej im. Ka ro la Li piń skie go we Wro cła wiu
**  WWssttęępp  zzaa  bbeezzppłłaattnnyymmii  kkaarrttaammii  wwssttęęppuu
**  WWssttęępp  wwoollnnyy  

       



Patryk Filipowicz
La men ty du szy i gi ta ry
7 stycznia 20:00

Pieśniarze, ul. Szewska 68A we Wrocławiu
Gi ta rzy sta i kom po zy tor. Au tor trzech
al bu mów so lo wych. Je go in ter pre ta cje
tra dy cyj nych pol skich pie śni wiel ko -
post nych, utrwa lo ne w 2015 ro ku
na pły cie La men ty du szy i gi ta ry szyb -
ko zdo by ły przy chyl ność dzien ni ka rzy
i pu blicz no ści.
Pod czas kon cer tu u Pie śnia rzy ar ty sta
za pre zen tu je w więk szo ści pol skie, tra -
dy cyj ne ko lę dy wła śnie z tej pły ty. Są to
utwo ry w in stru men tal nych in ter pre -
ta cjach na gi ta rę aku stycz ną so lo.
Za spra wą skrom ne go in stru men ta -
rium jest to pły ta sprzy ja ją ca re flek sji
nad ta jem ni cą Bo że go Na ro dze nia.
Pod czas kon cer tów so lo wych Pa tryk
Fi li po wicz po słu gu je się tech ni ką okre -
śla ną ja ko „fin ger sty le”.

Witek Muzyk Ulicy
27 stycznia 20:00
Stara Piwnica, Krupnicza 15 we Wrocławiu
Cha ry zma tycz ny mu zyk ulicz ny, ob da -
rzo ny bar dzo moc nym gło sem. Po 13
la tach men tal nej nie wo li i pra cy tyl ko
dla pie nię dzy po sta na wia żyć jak że -
brak i bu do wać swój świat na no wo... 
Za in spi ro wa ny ulicz ną skrzy pacz ką
wy cho dzi na mia sto z akor de onem
i two rzy swo ją wła sną, wy jąt ko wą mu -
zy kę, peł ną re flek syj nych słów. Opi su je
świat z per spek ty wy za rów no ob ser -
wa to ra jak i sym pa ty ka lu dzi, któ rych
umysł jest bez kry tycz nie pod da ny,

ufor mo wa ny i znie wo lo ny przez sys tem re li gij ny, po li tycz ny i eko no -
micz ny. Gra jąc na uli cy pod da je lu dzi pró bie wraż li wo ści mu zycz nej,
dzię ki któ rej wy ło nił 10 me lo dii cie szą cych się wśród prze chod niów
naj więk szym uzna niem. Te 10 utwo rów znaj dzie się na po wsta ją cej
wła śnie pły cie pod ty tu łem Gram dla Was.

Marcin Skrzypczak 21 stycznia 20:00
Galeria Ślimak, pl. Konstytucji 3 Maja 4, od Dąbrowskiego 37 we Wrocławiu. Bilet: 25 zł

Mar cin Skrzyp czak śpie wa wier sze współ cze snych po etów. Trud ne fra zo wo.
Czę sto spe cjal nie amu zycz ne, jak to w po ezji współ cze snej. Ale on, nie zra żo ny,
te po szar pa ne zda nia wkła da w od po -
wied nie fra zy mu zycz ne i jest jak trze -
ba. Głos je go jest ła two roz po zna wal ny.
Ma syw ny, gę sty, sze ro ko pa smo wy,
z lek kim skrzy pie niem na kon tu rze, o po -
nad dwu ok ta wo wym am bi tu sie i o mo cy
tu nin go wa ne go har leya. Ze wszyst kich
tych przy mio tów na raz ko rzy sta rzad ko.
Tyl ko wte dy gdy trze ba. Jan Kon drak

Monika Borzym
Zaśpiewa piosenki Joni Mitchell 
19 stycznia 20:00

Sta ry Klasz to r, ul. Pur ky nie go 1
Kon cert pro mu ją cy naj now szą pły tę
Mo ni ki Bo rzym pt. Back To The Gar den.
O pro jek cie Mo ni ka Bo rzym mó wi: Spo -
dzie wam się, że każ dy bę dzie mnie py -
tał: dla cze go wła śnie Jo ni? Ta pły ta to
wy raz bun tu prze ciw te mu co dzie je się
na dzi siej szym ryn ku mu zycz nym. (...)
Dla mnie mu zy ka jest no śni kiem rze -
czy mą drych i pięk nych. (...) Ja w po szu -
ki wa niu mo ich „stan dar dów” zde cy do -
wa łam się śpie wać pio sen ki Jo ni, któ re
wpi sa ły się już w hi sto rię mu zy ki i ka -
non kla sy ków. Nie trak tu ję ich jak co -
ve rów i w ślad za po wyż -
szym – uwa żam, że ni mi nie
są. Trak tu ję je tak sa mo jak
stan dar dy jaz zo we.

Bilety: 70/55/40  zł

Mar cin Świe tlic ki i Zgni łość
11 stycznia 20:00

Sa la Go tyc ka w Sta rym Klasz to rze, ul. Pur ky nie go 1 we Wrocławiu
Wia do mość z ostat niej chwi li! Mar cin Świe tlic ki po rzu cił ze spół, któ re go wo ka -
li stą i tek ścia rzem był przez wie le ostat nich mie się cy. Uczy nił to z po wo dów po -
li tycz nych, ar ty stycz nych i oso bi stych. Mło dzi nad mor scy jazz ma ni z ze spo łu
Jaz z tli ki nie za ła ma li się jed nak je go odej ściem i za ło ży li ze spół Zgni łość, do któ -
re go na tych miast do łą czył no wy wo ka li sta, Mar cin Świe tlic ki. Gru pa na gra ła ma -
te riał na pły tę za ty tu ło wa ną „Sied mio ścian”.
Gru pa o barw nej na zwie Mar cin Świe tlic ki i Zgni łość je den ze swo ich pierw szych
kon cer tów da we Wro cła wiu. Jaz zo wa od sło na twór czo ści Mar ci na Świe tlic kie -
go na stą pi już 11 stycz nia. Spo dzie waj cie się wszyst kie go.

KUP BILET

KUP BILET





Grzegorz Turnau
i Andrzej Sikorowski
Pasjans na dwóch
16 stycznia 19:00

Teatr im. Cypriana Kamila Norwida,
al. Wojska Polskiego 38 w Jeleniej Górze

(...) Spo tka li się we wła ści wym cza sie,
gdy doj rze li do opusz cze nia na mo -
ment swo ich oso bi stych ram. Wsie dli
do au ta i ru szy li przed sie bie, na wet
nie po to, by ga dać, obaj uwa ża ją bo -
wiem mil cze nie za wyż szą for mę za -
ży ło ści. Na es tra dzie są jed nak dość
roz mow ni i twier dzą, że je śli chce się
jesz cze śpie wać, to zna czy że chce się
żyć. Pa sjans na dwóch to ty tuł zna ko -
mi te go re ci ta lu An drze ja Si ko row skie -
go i Grze go rza Tur naua. Dwóch wspa -
nia łych kra kow skich ar ty stów wy ko -
nu je po pu lar ne utwo ry śpie wa ne
przez nich so lo bądź wspól nie, w ka -
me ral nej aran ża cji for te pia nu i gi ta ry,
z au tor skim ko men ta rzem w kli ma cie
li te rac kie go ka ba re tu.
W tym ma gicz nym kon cer -
cie przy po mną nam swo je
naj więk sze prze bo je.

Bilet: 90 zł

10. uro dzi ny ze spo łu BE THEL 
21stycznia 19:00

Sa la Go tyc ka w Sta rym Klasz to rze, ul. Pur ky nie go 1 we Wrocławiu
Fa nów mu zy ki reg gae za pra sza my na okrą gły ju bi le usz ze spo łu Bethel – jed ne -
go z naj po pu lar niej szych ban dów na pol skiej sce nie reg gae.
Ze spół za ło żo ny zo stał w 2006 ro ku z ini cja ty wy obec ne go li de ra i wo ka li -
sty – Grze go rza Wlaź la ka. Choć w cią gu lat ich mu zy ka ule ga ła wie lu prze obra że -
niom i zmia nom, to od za wsze oscy lo wa ła wo kół ga tun ku reg gae. Ma ją na swo -
im kon cie dwa al bu my: Mu zy ka Serc (2010) oraz Do brze, że je steś
(2014), na obu krąż kach usły szeć moż na za rów no de li kat ne, bu ja ją ce
ro ots reg gae, ener gicz ne ska, a tak że moc ne ude rze nie w sty lu rag ga -
muf fin. Za gra li po nad 500  kon cer tów w kra ju i za gra ni cą, wy stę po wa li
na naj więk szych pol skich fe sti wa lach. Bi le ty: 20/25 zł

fot. A. Kochet

Kazik i Kwartet ProForma
17 stycznia 20:00

Stary Klasztor, ul. Purkyniego 1, Wrocław
Je dy ny pię cio oso bo wy Kwar tet w Pol -
sce, a być mo że na świe cie, obec nie
kon cen tru je się przede wszyst kim
na wła snych pio sen kach, jed nak
od sa me go po cząt ku dzia łal no ści ma
w re per tu arze wła sne opra co wa nia
utwo rów Jac ka Kacz mar skie go, tria
Kacz mar ski -Gin trow ski -Ła piń ski oraz
wszyst kich pio se nek Sta ni sła wa Sta -
szew skie go. Ze spół wy ko nu je też
utwo ry Geo r ge sa Bras sen sa oraz Nic -
ka Ca ve`a i To ma Wa it sa. Ce chą cha -
rak te ry stycz ną Kwar te tu są bo ga te
aran ża cje, w któ rych oprócz in stru -
men ta rium pod sta wo we go po ja wia ją
się rów nież kon tra bas, akor de on,
man do li na oraz róż ne in stru men ty
per ku syj ne. Pod czas swo jej już po -
nad 13-let niej dzia łal no ści
Kwar tet za grał po nad 600
kon cer tów w ca łej Pol sce
oraz za gra ni cą.

Bilet: 65 zł

25. Fi nał Wiel kiej Or kie stry Świą tecz nej Po mo cy
we Wrocławiu
13, 14, 15 stycznia

Stara Piwnica, ul. Krupniacza 15
Stary Kalsztor, ul. Purkyniego 1
Plac Nowy Targ

Pod czas trzy dnio wej im pre zy wy stą pi
kil ku dzie się ciu wy ko naw ców, re pre zen -
tu ją cych wszyst kie po ko le nia. To bę dzie
mu zycz ny fe sti wal, pod po rząd ko wa ny
wy łącz nie jed ne mu ce lo wi – ra to wa niu ży cia i zdro wia dzie ci na od dzia łach ogól -
no pe dia trycz nych oraz za pew nie niu god nej opie ki me dycz nej se nio rom.
Wro cław ska od sło na Fi na łu Wiel kiej Or kie stry Świą tecz nej Po mo cy roz pocz nie
się 13 stycz nia w Sta rym Klasz to rze wy stę pem le gen dar ne go An ty ka ba re tu,
pod czas któ re go wro cław skie oso bo wo ści – ak to rzy, pio sen ka rze, tan ce rze,
akro ba ci, dzien ni ka rze, na uczy cie le i ko mi cy – po raz ko lej ny stwo rzą eks cy tu -
ją ce wi do wi sko wskrze sza ją ce tra dy cję Klu bu Związ ków Twór czych, Sa lo nu Pro -
fe so ra Dud ka i kra kow skiej Piw ni cy pod Ba ra na mi. Z ko lei w klu bie Sta ra Piw -
ni ca wy stą pi czo łów ka (nie tyl ko) wro cław skiej sce ny szan to wej, m.in. Gdań ska
For ma cja Szan to wa, Za Ho ry zon tem i W Stro nę Por tu.
Wiel ki Fi nał 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. Na No wym Tar gu cze kać bę dą sto iska
ga stro no micz ne, fo od truc ki i sto iska z go rą cy mi na po ja mi. Na licz ne atrak cje
mo gą li czyć przede wszyst kim naj młod si uczest ni cy im pre zy, dla któ rych or ga -
ni za to rzy przy go to wa li mnó stwo nie spo dzia nek. Bę dą też tra dy cyj nie li cy ta cje
Wiel kiej Or kie stry. Wszy scy wo lon ta riu sze WOŚP mo gą li czyć na go rą cą her ba -
tę z so kiem od klu bu Sta ry Klasz tor.

Szczegółowy program znajdziecie na stronach kalendarium. KUP BILET

KUP BILET KUP BILET



drUM Mat gra go LEM
5 stycz nia 19:00

CK Za mek, pl. Świętojański 1 we Wrocławiu
drUMMat: perkusja: Łukasz Oliwkowski, bas: Robert Dąbrowski, teksty: Stanisław Lem

Per ku sja, gi ta ra ba so wa, elek tro nicz ne sam ple, a do te go pro jek cje wi zu ali za cji
oraz frag men ty tek stów Sta ni sła wa Le ma – tak bę dzie wy glą dał kon cert pro jek -
tu drUM Mat pt. go LEM we wro cław skim Cen trum Kul tu ry Za mek, w czwar tek 5
stycz nia o godz. 19:00. 
Do 8 stycz nia w Cen trum Kul tu ry Za mek trwa wy sta wa prac Da nie la Mro za,
na któ rej mo że my oglą dać m.in. ilu stra cje, ja kie ar ty sta stwo rzył do ksią żek Sta -
ni sła wa Le ma. Wy da rze niem otwie ra ją cym ostat ni week end trwa nia wy sta wy
bę dzie elek tro nicz no -per ku syj ny, drum'n'ba so wo -li te rac ki pro jekt mu zycz ny
drUM Mat go LEM. Sta ni sław Lem jest naj po pu lar niej szym pol skim pi sa rzem
na świe cie. Twór czość au to ra So la ris in try go wa ła wie lo krot nie: na ukow ców, re -
ży se rów, ar ty stów. Pro jekt drUM Mat go LEM jest ko lej nym do wo dem na in spi -
ru ją cy cha rak ter słów Le ma. DrUM Mat to tak na praw dę kom pi la cja mu zy ki elek -
tro nicz nej, któ ra przy wo dzi na myśl at mos fe rę świa tów Le ma, krót kich frag -
men tów je go po wie ści i ni ci mu zycz nych ro dem z kla sy ki fil mów
scien ce -fic ton. Mu zy ka uzu peł nio na zo sta je przez wi zu ali za cję
z m.in. nie my mi fil ma mi pierw sze go re ży se ra spod zna ku s -f:
Geo r ge'a Me lie sa. Bi le ty: 15/17 zł

Bi let upo waż nia do wej ścia na wy sta wę prac D. Mro za Nad cho dzi Mróz

KUP BILET

Sorry Boys Roma
29 stycznia 19:30

Stary Klasztor, ul. Purkyniego 1, Wrocław
Me ta fo rycz na Ro ma, tro pio na
na ścież kach pły ty Sor ry Boys, sta no -
wi upra gnio ne miej sce peł ne szczę -
ścia, mi ło ści, speł nie nia. Pa tro nem Ro -
my jest Apol lo, bóg mu zy ki, po ezji, mi -
ło ści i świa tła, prze wod nich te ma tów
al bu mu – mó wi Be la Ko mo szyń ska,
au tor ka kom po zy cji i tek stów. Na pły -
cie po ja wia ją się za ska ku ją ce in spi ra -
cje z róż nych epok i sze ro ko ści geo -
gra ficz nych – od Cho pi na, po przez Ewę
De mar czyk, śpiew kur piow ski, aż
po tra dy cję Go spel. Sor ry Boys za pro -
si li do współ pra cy nie zwy kłych go ści:
pie śniar kę kur piow ską Apo lo nię No -
wak, Atom String Qu ar tet, chór So ul
Con nec tion Go spel Gro up, pu zo ni stę
i mul tiin stru men ta li stę To ma sza Ka -
siu kie wi cza oraz Se ba stia na Ma dej -
skie go, któ ry za grał na cym ba łach.
Do tych cza so we brzmie nie ze spo łu
zo sta nie wzbo ga co ne na ży wo o no -
we, bar dziej aku stycz ne in stru men ta -
rium. Pod czas tra sy po ja -
wiać się bę dą mu zycz ni go -
ście, któ rych usły szeć moż -
na na pły cie.

Bilety: 60/50/45 zł
KUP BILET

Vincent Infinity 
28 stycznia 20:00
Stary Klasztor, ul. Purkyniego 1 we Wrocławiu
Piotr Ma ły Son nen berg – vo cal, Wal de mar Ace
Mlecz ko – gi tara, Ma riusz Ma rio Cie chow -
ski – bass, Bo ogie Sko rven sen – gi ta ra, Adam
Moszyń ski Zwie rzak – per ku sja

Kon cert le gen dar ne go wro cław skie go
ze spo łu dla Fa nów moc ne go gra nia. 
Me ga ener gia, me ta lo we rif fy i re we la -
cyj na opra wa to wa rzy szą ze spo ło wi
od za wsze. Ich dro ga od Me tal ma nii
przez fe sti wal w Opo lu, So po cie i... tra -

sy kon cer to we po Ukra inie, Bia ło ru si, Niem czech to la ta 90-te kie dy to ze spół
usta lił swo ją po zy cję na ryn ku mu zycz nym. Na cze le gru py stał nie zmien nie,
cha ry zma tycz ny wo ka li sta Piotr Son nen berg. Rok 2014 to czas re ak ty wa cji ze -
spo łu i kon cer ty, któ re przy cią gnę ły ca łą rze szę za rów no sta rych jak i no wych fa -
nów. Re zul ta tem wy tę żo nej pra cy w stu dio spół ki kom po zy tor -
skiej – Piotr Son nen berg (voc) i Bo ogie Skie drzyń ski (gi ta ra) są pły ty
o enig ma tycz nych, in try gu ją cych ty tu łach Au ra (2014) i In fi ni ty (2016).
Vin cent ma świa do mość swo ich ko rze ni przy jed no cze snym czer pa -
niu ze współ cze snych brzmień. Bilet: 30 zł KUP BILET

Ilu sion The Best Of
22 stycznia 19:00

Stary Klasztor, ul. Purkyniego 1, Wrocław
llu sion jak ma ło któ ry ze spół za słu żył
na mia no le gen dy pol skie go roc ka. W la -
tach 90. to wła śnie To masz Li pa Lip nic ki
i je go ko le dzy gra li naj lep sze i naj bar -
dziej nie za po mnia ne kon cer ty. Moc ne
brzmie nie łą czy ło się z moc nym prze ka -
zem – Li pa w swo ich tek stach ostro
sprze ci wiał się prze mo cy, po ni ża niu in -
nych lu dzi i ła ma niu praw czło wie ka.
Ze spół uwiel bia za ska ki wać swo ich fa -
nów i ta kim wła śnie pre zen tem dla nich
bę dzie wy stęp pod ha słem The Best Of.
Pod czas kon cer tu za gra ją swo je naj -
więk sze prze bo je ze wszyst kich wy da -
nych do tych czas płyt, w tym z le gen dar -
nej Trój ki. Kul to wa gru pa, kul to we nu -
me ry, na któ rych wy cho wa ło się ca łe
po ko le nie pu blicz no ści uwiel bia ją cej
ostre, gi ta ro we gra nie.

Bilety: 39/45/50/60 zł



Wszy scy=bo go wie we krwi
26-28 stycz nia 19:00

IG Sa la Te atru La bo ra to rium, 
Przejście Zelaźnicze we Wrocławiu
Re ży se ria: Grze gorz Gre cas
Tekst: Agniesz ka Na sie row ska
Sce no gra fia: Alex Alek siej czuk
Ob sa da: Prze my sław Fur dak, Je rzy Gór ski,
Pau li na Mi kuś kie wicz, Adam Mi chał Pie -
trzak, Kac per Pilch (go ścin nie)

Spek takl Te atru Układ For mal ny, na mo -
ty wach Wład cy much Wil lia ma Gol din ga.
W pu stej prze strze ni są tyl ko za gu bie ni
chłop cy. Nie wie dzą, jak zna leź li się
w tym miej scu, jak dłu go tu są i jak dłu -
go po zo sta ną. Wo kół nie ma ni ko go do -
ro słe go, więc aby prze trwać, bę dą mu -
sie li oswo ić sie bie i wy spę, któ ra pa trzy,
bzy czy i gni je. śniąc złe sny. Jak w afry kań skich le gen dach za nu rze nie się w głąb
in te rio ru bę dzie nio sło kon se kwen cje. Spek takl w ra mach pro jek tu „Pro gram
po dy plo mo wej sa mo for ma cji ak tor skiej” re ali zo wa ne go przez In sty tut Gro tow -
skie go we współ pra cy z PWST w Kra ko wie Fi lią we Wro cła wiu.

Bi le ty: 15 zł. Czas trwa nia: 90 mi nut, Dla wi dzów od 16 ro ku ży cia

fot. R. Ogrodowczyk

Raj wa ria tów
14,15 stycz nia 19:00 | 17, 18, stycz nia 11:00

Te atr im H. Mo drze jew skiej, Sce na Ga dzic kie go, Ry nek 39 w Legnicy
Sza lo na eska pa da po oso bli wych świa tach wy obraź ni i la bi ryn cie kul tu ry. 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, au tor Pan ny Ju lii, Gry snów i Do Da masz ku, pre kur sor i ar ty -
stycz ny pa tron In g ma ra Berg ma na, w zu peł nie do tąd nie zna nej, ba śnio wo -ko -
me dio wej od sło nie. Strind berg w nie ty po wym dla sie bie utwo rze kreu je prze -
dziw ną rze czy wi stość – pro sty Ko wal, opła kaw szy śmierć trój ki dzie ci, od by wa
po dróż przez kra inę mi tów, le gend i lu do wych ba śni. Je go prze wod ni kiem jest
Sza tan. To wa rzy szy im ste try cza ły świę ty Piotr, a ca łość do peł nia nie ty po wy ce -
le brans – Don Ki szot, któ re go zra mo la łą po stać łą czy z pier wo wzo rem je dy nie
obec ność Ro sy nan ta i San czo Pan sy. W tle prze wi ja ją się Szek spir, Go ethe, Bru -
egel, Dan te i Nie tz sche. Jest na wet ga da ją ca gó ra.
In sce ni za cja spod rę ki jed ne go z naj cie kaw szych re ży se rów mło de go po ko le nia,
nie daw ne go lau re ata Grand Prix so poc kie go Fe sti wa lu Te atru Pol skie go Ra dia
i Te atru Te le wi zji „Dwa Te atry”.

Bi le ty: N 28 zł, U 17 zł. Rezerwacja: 76 72 33 505

fo
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Na rwa ni 
IM PRO SHOW
18 stycz nia 19:00

Klub Proza. Wro cław ski Dom Li te ra tu ry,
Przej ście Garn car skie 2 we Wro cławiu

Na rwa ni z Kon tek stu to Te atr Ko me dii
Im pro wi zo wa nej.
Każ de ich SHOW jest je dy ne w swo im
ro dza ju i nie po wta rzal ne!
Każ dy spek takl jest two rzo ny na bie -
żą co z su ge stii rzu ca nych przez pu -
blicz ność. To widz jest re ży se rem ca -
łe go spo tka nia.
Śmiech do roz pu ku, nie sa -
mo wi ta ener gia i za ba -
wa – gwarantowane.

Bilet: 25/20 zł KUP BILET



REPERTUAR STYCZEŃ 2017

KUP BILET

Porwanie Spektakl oparty na prawdziwych wydarzeniach
27 stycznia 19:00

Sala Koncertowa Radia Wrocław im. J. Kaczmarka, ul. Karkonoska 10
Ob sa da: Ad rian na Jen dro szek, Ro bert Ka czo row ski, Kon rad Kor pyś, Ma rek Gos, 
Mar cin Si wek, Da mian Po pczyk, Emil Droz dow ski, Se ba stian Bar tosz. 
Vo cal: Pa weł Rydz. Mu zy ka: To masz Alek san der Jań czak, ze spół Mock up, ze spół Whi te
Flow, Mar ta So lec ka&Do mi nik Ka li szew ski. Sce no gra fia: Syl wia Oracz. Sce na riusz: Grze gorz
Dę bow ski. Re ży se ria i produkcja: Grze gorz Ci chy Mi ko łaj czyk

Mło da, nie win na ko bie ta tra fia w rę ce bez względ nych po ry wa czy i spę dza z ni -
mi kil ka dni z da la od lu dzi i wszel kiej po mo cy. 
Spek takl jest de biu tem re ży ser skim Grze go rza Mi ko łaj czy ka – ko man do sa i by łe go
an ty ter ro ry sty. To pró ba zwró ce nie uwa gi na pro blem po rwań w Pol sce i re kon -
struk cja praw dzi wych wy da rzeń. Ma wy miar cha ry ta tyw ny – ak to rzy i mu zy cy zrze -
kli się ho no ra rium, do chód ze sprze da ży bi le tów zo sta nie prze zna czo ny na rzecz
pod opiecz nych Fun da cji Je ste śmy Bli sko, cho rych dzie ci – Mai i Igor ka oraz Ma riu -
sza – stra ża ka, któ ry na sku tek wy pad ku zła mał krę go słup. W ro lę po ry wa czy wcie -
la ją się praw dzi wi po li cjan ci. Moc nej i kon tro wer syj nej fa bu le to wa rzy szy mu zy ka,
któ rą stwo rzy li mło dzi ar ty ści by wes przeć tą nie co dzien ną ini cja ty wę. 

Bilety: 50/40 zł. Spek takl prze zna czo ny jest wy łącz nie dla wi dzów po wy żej 16 lat

Batory trans
20, 21, 22 stycznia 19:00

TP Scena na Świebodzkim,
pl. Orląt Lwowskich 20C we Wrocławiu

Przed sta wie nie in spi ro wa ne lo sa mi
pa sa że rów stat ku Ba to ry, opi sa ny mi
w książ ce Bo że ny Ak sa mit Ba to ry.
Gwiaz dy, skan da le i mi łość na trans -
atlan ty ku, któ ry w okre sie mię dzy woj -
nia kur so wał li nia mi GAL -u (Gdy -
nia – Ame ry ka Li nie Że glu go we). 
Przed sta wie nie o wy obra że niach –
o tym, jak wy obra ża my so bie to, co by
by ło i kim my by li by śmy gdzieś in dziej;
o emi gra cji; o po trze bie zmia ny, o uciecz -
ce, o tę sk no cie, o ko niecz no ści. Punk tem
wyj ścia jest za mknię ta prze strzeń po -
kła du stat ku, po za na wia sem miej sca
i czasu, jak by dry fu ją ca gdzieś na oce -
anie po cze kal nia do zre ali zo wa nia ma -
rzeń. Ta ki czas, w któ rym jesz cze nic
nie wia do mo, je ste śmy tyl ko my, na sze
wy obra że nia, przy pad ko wi to wa rzy sze
po dró ży i noc. Za bur tą roz po ście ra się
prze ra ża ją co czar na ot chłań oce anu,
a na po kła dzie oczy wi ście trwa ka pi -
tań ski bal. We wnętrz na emi gra cja bo -
ha te rów, ich ma rze nia i ocze ki wa nia,
bę dą waż niej sze niż to, czy fak tycz nie
po trzech ty go dniach po dró ży ich oczom
uka że się Sta tua Wol no ści.

Chodu i hop!!! ... 
czyli koniec bajki
29 stycznia 17:00

CK Zachód, ul. Chociebuska 4-6, Wrocław
Te atr Loch Ca me lot za pra sza na wie -
czór mu zycz no -ka ba re to wy czy li
spek takl pre zen to wa ny w for mie „sta -
re go ki na”, gdzie o wy da rze niach i lo -
sach bo ha te rów do wia du je my się
z wy świe tla nych na pi sów.
Spo tka my tu ca łą ga le rię ab sur dal -
nych po sta ci o prze dziw nych oso bo -
wo ściach, któ re opo wia da ją o so bie
cha rak te ry stycz nie wy ko na ny mi pio -
sen ka mi i mo no lo ga mi sce nicz ny mi.
Spek takl w za baw ny i gro te sko wy
spo sób ko men tu je na sze na ro do we
wa dy i za le ty – współ cze sną Pol skę.
Utrzy ma ny jest w lek kiej, sa ty rycz nej
kon wen cji, dla wi dzów „nie co do ro ślej -
szych”... Re ży se ria i opra c. mu zycz ne
Ewa Kor nec ka, au to r na pi sów Michał
Chludziński.                       Bilety: 55/45 zł



KUP BILET

Świąteczny POLIGON KABARETOWY
czyli inauguracja 9. sezonu!
8 stycznia 17:00

ODA Firlej, ul. Grabiszyńska 56 we Wrocławiu. Bilet: 25 zł
Le piej póź no, niż póź niej... Ale jest! Wresz cie po wie lu mie sią cach prze rwy wra -
ca Po li gon Ka ba re to wy! Je dy na cy klicz na im pre za ka ba re to wa we Wro cła wiu
roz po czy na swój 9. se zon dzia łal no śći! I to od ra zu z wy so kie go C, czy li od Po -
li go nu Świą tecz ne go. Gru dnio we edy cje za wsze by ły nie zwy kłe, ma gicz ne i nie -
po wta rzal ne. Tak też bę dzie tym ra zem! Za pra sza ją or ga ni za to rzy, czy li Ka ba -
ret Chy ba z Wro cła wia oraz ich go ście: Ka ba ret 44-200 oraz Mar cin Zbi gniew
Woj ciech z Ryb ni ka. Ca łość jak zwy kle po pro wa dzi Piotr Gu ma Gu mu lec.

KUP BILET

Pół na pół Komedia nad wyraz kryminalna
27 stycznia 19:00

Kłodzki Ośrodek Kultury, pl. Jagiełły  1 w Kłodzku.               Bilet: 50 zł
Obsada: Piotr Polk oraz Piotr Szwedes.  Reżyseria: Wojciech Malajkat

Pra wie far so wa for ma spek ta klu wy peł nio na jest pro ble ma mi na praw dę du że -
go ka li bru. Świet nie na pi sa ne, bły sko tli we i za baw ne dia lo gi, wy ra zi ście na kre -
ślo ne po sta cie. Pię tro we kłam stwa, zwro ty ak cji i mnó stwo hu mo ru. Re ali za cja
ży cio wych pla nów i ma rzeń dwóch bra ci Ro ber ta i Do mi ni ka stoi pod zna kiem
za py ta nia, do pó ki... ży je ich mat ka. Wbrew po zo rom bra cia nie są wca le bez -
dusz ny mi po two ra mi czy ha ją cy mi na śmierć swej ro dzi ciel ki i spa dek. Rze czy -
wi stość przed sta wio na w ko me dii jest skom pli ko wa na, ale hi sto ria re la cji łą czą -
cej bra ci z mat ką jest opo wie dzia na w spo sób prze wrot ny i bar dzo... śmiesz ny.
Obok śmie chu znaj dzie się też miej sce dla na pię cia i gro zy god nych mi strza ga -
tun ku Al fre da Hitch coc ka.

XIX Ob li cza Te atru
Po lko wic kie Dni Te atru
Marzec 2017
TE ATR W MIE ŚCIE BEZ TE ATRU
Po mi mo, iż w Po lko wi cach nie ma bu -
dyn ku te atru, to bez wąt pie nia mo że -
my uznać to mia sto miej scem, w któ -
rym te atr za go ścił na do bre. Wy sta -
wio no tu wie le ak tor skich sztuk, któ re
do star czy ły nie za po mnia nych wra żeń
wi dow ni po lko wic kiej, jak i miesz kań -
com ca łe go za głę bia mie dzio we go. Nie
trze ba wy jeż dżać po za mia sto, aby
od wie dzić te atr, te atr sam tu przy jeż -
dża. Wszyst ko to za spra wą wie lu wy -
da rzeń oraz je dy ne go w swo im ro dza -
ju Fe sti wa lu.
Ob li cza Te atru (Po lko wic kie Dni Te -
atru) to fe sti wal, któ ry na sta łe wpi sał
się w ka len darz naj waż niej szych wy -
da rzeń kul tu ral nych w re gio nie. Je go
ideą jest uka zy wa nie wie lu ob li czy te -
atru. Zgod nie z na zwą pre zen to wa ne
spek ta kle są róż no rod ne w swej for -
mie i tre ści: od kla sy ki przez in sce ni -
za cje naj now szej świa to wej i pol skiej
dra ma tur gii, po ko me die w gwiaz dor -
skich ob sa dach czy sztu ki te atru al -
ter na tyw ne go. Wio sną do Po lko wic
zjeż dża ją ze spo ły te atral ne z ca łej
Pol ski. Każ da edy cja Fe sti wa lu ob fi tu -
je w wie le wy da rzeń to wa rzy szą cych:
spek ta kle dla dzie ci i mło dzie ży,
warsz ta ty, spo tka nia, wy sta wy, kon -
kur sy, a tak że prze glą dy twór czo ści fil -
mo wej pa tro na. Je go fe no men po le ga
na tym, że po wstał i od by wa się
w mie ście, któ re nie po sia da bu dyn ku
te atral ne go i pro fe sjo nal nej sce ny. 
O wy jąt ko wym cha rak te rze Fe sti wa lu
świad czy fakt, iż pa tro nat ho no ro wy
nad ko lej ny mi je go edy cja mi obej mu ją
wy bit ni ar ty ści pol skie go te atru i fil -
mu. Do tej po ry by li to m.in.: Je rzy
Stuhr, Kry sty na Jan da, Ja nusz Ga jos,
Jan En glert, An na Dym na, Je rzy Tre la,
Bro ni sław Wro cław ski, Mar ta Li piń -
ska. Na to miast pla kat fe sti wa lo wy
od 13 lat pro jek tu je wi zjo ner te atru,
za ło ży ciel i dy rek tor Sce ny Pla stycz nej
KUL, prof. Le szek Mą dzik. 
Zwień cze niem Ob li czy Te atru jest ple -
bi scyt, w ra mach któ re go wi dzo wie
przy zna ją Zło te Mie dzia ki – Na gro dy
Pu blicz no ści w róż nych ka te go riach.

KUP BILET

Atrakcyjny Pozna Panią...
27 stycznia 17:00
CK Zachód, ul. Chociebuska 4-6 we Wrocławiu
Obsada: Klaudia Halejcio/Adriana Kalska,
Olga Borys, Elżebieta Jarosik/Małgorzata
Potocka, Sylwester Maciejewski, Mikołaj
Roznerski, Tomasz Sapryk/Lech Dyblik
Reżyseria Marek Rębacz
Kul to wa ko me dia któ ra po wsta ła
w 2000 ro ku, sta jąc się praw dzi wym hi -

tem te atral nym. Bli sko 1000 pre zen ta cji w Pol sce i za gra ni cą. Ko me dia ta by ła
tak że pier wo wzo rem po pu lar ne go fil mu o tym sa mym ty tu le, po zwra ca te raz
na sce nę w no wej od sło nie i gwiaz dor skiej ob sa dzie. Jesz cze nie daw no bez spe -
cjal ne go skrę po wa nia uży wa no okre śleń „sta ra pan na” czy „sta ry ka wa ler”. Dziś,
w do bie po praw no ści, te sa me oso by na zy wa my sin gla mi. „Atrak cyj ny po zna
pa nią” nie jest ko me dią o sin glach po ja poń sku, grec ku, czy ży dow sku. Jest praw -
dzi wą, pol ską, hi sto rią o Sta siu – sta rym, wiej skim, ka wa le rze, któ ry w po szu ki -
wa niu żo ny do pusz cza się oszu stwa. Da je pra so wy anons i kła mie w nim ile
wle zie. Ma rzy o żo nie pięk nej i mło dej, ta kiej, ja kie wi du je w ko lo ro wych pi smach.
W spo sób ka te go rycz ny od rzu ca za lo ty są sia dek, któ re do wie dziaw szy o je go
po szu ki wa niach, spie szą za ofe ro wać swo je wdzię ki i ta len ty. W mi ło snych roz -
ter kach, dziel nie wspie ra Sta sia je go wier ny druh – Ry sio, wie lo let ni przy ja ciel
i kom pan „do szklan ki”. Sta sio zaś wspie ra do brym sło wem i do świad cze niem
Wojt ka – mło de go soł ty sa, nie szczę śli wie za ko cha ne go w ja kiejś tam
Ma riol ce. Mi ja kil ka dni i anons przy no si za ska ku ją cy sku tek: do wsi
przy jeż dża pięk na, mło da, dziew czy na, wy glą da ją ca jak praw dzi wa
da ma... I do pie ro te raz za czy na ją się praw dzi we kło po ty i praw dzi we
kłam stwa. Bilet: 55 zł



PI NO KIO
15 stycznia 12:30

Teatr Lalki i Aktora
ul. M.Buczka 16 w Wałbrzychu

To jed na z naj wy bit niej szych po wie ści
li te ra tu ry dzie cię cej, któ ra trak tu je
o po szu ki wa niu czło wie czeń stwa. Nie -
sfor ny drew nia ny pa ja cyk, wie dzio ny
chę cią po zna nia świa ta, ucie ka z do mu.
Nie słu cha prze stróg Świersz cza, któ ry
zda je się być al ter ego Gep pet ta, oraz
na po mnień Do brej Wróż ki, bę dą cej uoso bie niem mą drej mat ki. Pra gnie się je -
dy nie ba wić i ko rzy stać z ży cia z przy ja ciół mi, któ rzy nie za wsze oka zu ją się
praw dzi wi. Wie le cza su mi nie, nim Pi no kio doj rze je i zro zu mie, ja kich nie wła ści -
wych wy bo rów do ko ny wał. 
Wał brzy ska in sce ni za cja to peł na nie zwy kłych pe ry pe tii opo wieść o ży ciu, do ra -
sta niu, gdzie dzie cię cy hu mor nie ustan nie prze pla ta się z re flek sją. Pi no kio, jak
każ dy mło dy czło wiek, żąd ny jest przy gód, nie chce cho dzić do szko ły, kła mie,
czę sto wpa da w ta ra pa ty, ale po tra fi tak że wzru szyć swo ją ser decz no ścią oraz
po trze bą ko cha nia i by cia ko cha nym. Doj rze wa jąc do po słu szeń stwa wo bec oj -
cow skiej mi ło ści, po ka zu je nam, jak waż ny jest sza cu nek dla ro dzi ca.

Spek takl ad re so wa ny jest do dzie ci w wie ku 5+

Po lo wa nie na Snar ka
4, 5, 25, 26, 27 stycz nia 11:00

Teatr im. Heleny Modrzejewskiej,
Sce na Ga dzic kie go, Ry nek 39 w Legnicy

Sie dem barw nych i za ska ku ją cych
opo wie ści o dzie ciń stwie i doj rze wa -
niu au tor stwa an giel skich po etów
non sen su w bły sko tli wych spo lsz cze -
niach Sta ni sła wa Ba rań cza ka. Nie -
skrę po wa na gra wy obraź ni, za pra sza -
ją ca mło dą wi dow nię do współ uczest -
nic twa. Praw dzi wie nie ba nal ny te atr
dla ca łej ro dzi ny. Bi le ty: 22/17 zł 

Kosmos Bal kar na wa ło wy
dla najmłodszych
28 stycznia 14.00-15.30

CBK Fama, ul. Krzy wo uste go 286, Wro cław
Ro bo ty, ra kie ty, gwiaz dy, pla ne ty i ufo -
lud ki, baj ko wi i fil mo wi bo ha te ro -
wie – to tyl ko garst ka po my słów
na ko smicz ne prze bra nie! Na uczy my
się i wspól nie wy ko na my mię dzy pla -
ne tar ny ta niec, do wie my się wię cej
o ko smo sie, nie za brak nie też sza lo -
nych kon kur sów. Już dziś od kła daj cie
sre ber ka po cze ko lad kach, szli fuj cie
swój Mo on walk i ro bot dan ce, do -
piesz czaj cie gwiezd ne stro je – zde cy -
do wa nie się przy da dzą!
W pro gra mie m.in.: Qu iz wie dzy o ko -
smo sie, kon kurs na naj lep szy ko smicz -
ny ta niec, ro dzin ny kon kurs na naj bar -
dziej gwiaz dor ski ko stium (ro -
dzic/opie kun i dziec ko) gry i za bawy.

Wstęp wol ny, za pi sy: jo an na@fa ma.wroc.pl

Spójrz okiem artysty Ogólnopolska wystawa pokonkursowa prac
dzieci i młodzieży inspirowanych twórczością Pabla Picassa
18 stycznia 12:00

Galeria MDK Śródmieście, ul. Dubois 5 we Wrocławiu. Wstęp wolny!
Eks pe ry men tal ny, edu ka cyj ny cykl wy staw in spi ro wa ny twór czo ścią ge niu szy ma -
lar stwa ma za za da nie otwo rzyć mło dych adep tów sztu ki na zgłę bia nie twór czych
taj ni ków mi strzów. Pierw sza edy cja pro po nu je spo tka nie z Pa blem Pi cas sem.
Zgro ma dzo ne na wy sta wie pra ce pla stycz ne wy ko na ne zo sta ły przez dzie ci i mło -
dzież szkół z ca łej Pol ski, z wy ko rzy sta niem róż nych tech nik twór czych m. in.: ma -
lar stwa, ry sun ku, gra fi ki, col la ge’u, fo to -
gra fii, re lie fu, rzeź by, etc.
Mło dzi twór cy wy ka za li się wni kli wo ścią
po szu ki wań za rów no te ma tycz nych,
kom po zy cyj nych jak i ko lo ry stycz nych.
Ak tyw ność, cie ka wość jak i do cie kli wość
Pi cas sa sta ły się in spi ra cją dla mło dych
adep tów sztu ki, a pra ce, któ re po wsta ły
są wy ni kiem in dy wi du al nych ob ser wa cji
i pa sji od kry wa nia i two rze nia.

Po lo wa nie na Snar ka

Zostań Superbohaterem
Wie lo po ko le nio wy Bal Prze bie rań -
ców dla Bab ci, Dziad ka i Wnu cząt
21 stycznia 12:00-14:00

Centrum Kultury Agora
ul. Serbska 5A we Wrocławiu

Ro dzin ny bal łą czą cy po ko le nia, or ga -
ni zo wa ny z oka zji świę ta Bab ci i Dziad -
ka, a tak że trwa ją ce go kar na wa łu.
Bal pod ha słem Su per bo ha ter, mi le
wi dzia ne bę dą wszyst kie po sta ci z ko -
mik sów, ba jek, fil mów i se ria li.
W pro gra mie m. in.: kon kur sy, qu izy,

ko ro wo dy i kon kurs
na naj cie kaw sze prze -
bra nie!
Wstęp wolny! In fo: ire -
na.lu ka sze wicz@cka gora.pl
71/3251483 w. 107

Marta Moś, 6 lat



Ma te usz Kno te Legnicki rzeźbiarz Epoki Baroku
13 stycznia 17:00

Muzeum Miedzi w Legnicy, wejście od ul. ś́w. Jana
Wy sta wia „od kry wa” twór czość za po mnia ne go ar ty sty le gnic kie go, ba ro ko we -
go rzeź bia rza – Ma te usza Kno te.
Kno te był z po cho dze nia Cze chem, któ ry po na uce u wy bit ne go twór cy pra skie -
go Ben dla, przy był na Śląsk. Pierw sza pra cow nia rzeź bia rza znaj do wa ła się
na te re nie Pa ła cu Opa tów Lu bią skich, dziś sie dzi by Mu zeum Mie dzi. Po mi mo
ka lec twa (brak oka) zre wo lu cjo ni zo wał sztu kę rzeź biar ską na Ślą sku. Je go dzie ła
są roz pro szo ne nie mal po ca łym Dol nym Śla sku i po gra ni czu cze skim (Lu biąż,
Krze szów, Ja wor, Choj nów, Lu baw ka, Bro umov).

In fa cie Ec c le siae. Kwa te ra oł ta rzo wa ze sce ną za ślu bin Ma rii 
i przed sta wie niem po sta ci świę tej Ka ta rzy ny Alek san dryj skiej ze zbio -
rów Mu zeum Na ro do we go we Wro cła wiu
17 stycz nia – 19 mar ca

Mu zeum Na ro do we we Wro cła wiu, pl. Powstańców Warszawy 5
Pierw sza pre zen ta cja uro kli wej i ta -
jem ni czej go tyc kiej kwa te ry oł ta rzo wej
za ku pio nej do zbio rów Mu zeum Na ro -
do we go we Wro cła wiu w 1989 r.
Dwu stron nie ma lo wa ne dzie ło przed -
sta wia sce nę Za ślu bin Ma rii na awer -
sie i frag ment po sta ci św. Ka ta rzy ny
na re wer sie. Po wsta ło ok. 1460r. w jed -
nej z nad reń skich pra cow ni, nie wia do -
mo nic o je go pier wot nym miej scu
prze zna cze nia, funk cjo no wa niu oraz
dro dze, ja ką prze by ło, nim za si li ło zbio -
ry kra kow skie go ko lek cjo ne ra Wła dy -
sła wa Mio doń skie go.
Przed po ka zem kwa te ra pod da na zo -
sta ła kon ser wa cji oraz ba da niom z wy -
ko rzy sta niem ta kich me tod jak ana li -
za we flu ore scen cji, w pod czer wie ni i przy za sto so wa niu spek tro me tru rent ge -
now skie go. Wy sta wę uatrak cyj ni pre zen ta cja ory gi nal nych frag men tów XV -
-wiecz nych tka nin i ele men tów ubio ru.

Maria Gostylla-Pachucka
Tkanina artystyczna 
Do 18 stycznia

Klub Muzyki i Literatury,
pl. T. Kościuszki 10 we Wrocławiu

Ar tyst ka jest ab sol went ką wro cław -
skiej Aka de mii Sztuk Pięk nych. Dy -
plom uzy ska ła w pra cow ni pro fe so ra
Eu ge niu sza Gep per ta w 1960 r.
Jest twór cą sza le nie wszech stron nym,
upra wia za rów no ma lar stwo akwa re -
lo we, olej ne, ry su nek oraz tkac two.
Od 1990 r. na le ży do ar ty stycz nej gru -
py tka czek fran cu skich Fil en Ma in. 
Po za dzia łal no ścią pla stycz ną ar tyst -
ka przez wie le lat uczy ła gry na for te -
pia nie, jest bo wiem tak że ab sol went -
ką szko ły mu zycz nej II stop nia. Ma
na swo im kon cie po nad 150 wy staw
w kra ju i za gra ni cą, jest lau re at ką
wie lu na gród i wy róż nień uzy ska nych
na kon kur sach or ga ni zo wa nych przez
pre sti żo we ga le rie i mu zea.
Pra ce Ma rii Go styl li -Pa chuc kiej zdra -
dza ją ogrom ną doj rza łość ar tyst ki.
Uni ka jąc po go ni za no win ka mi po ka -
zu je for my, któ re po sia da jąc we -
wnętrz ny dy na mizm, da ją wra że nie
świa ta upo rząd ko wa ne go.
Świat utka ny z jej wraż li wo ści jest
świa tem, w któ rym chce się za miesz -
kać, choć by tyl ko przez chwi lę ob co -
wa nia z jej sztu ką.

Wystawę można oglądać od po niedziałku
do piąt ku w godz. od 10.00 do 18.00,
w so bo ty od 12.00 do 18.00.
Wstęp wolny! 





Mał go rza ta
Szy man kie wicz 
Ekonomia abstrakcji 
5 stycznia 18:00

Ga le ria Sztu ki, Plac Ka te dral ny 1 w Legnicy
Wy sta wa ab sol went ki Wy dzia łu Edu -
ka cji Ar ty stycz nej na Wy dzia le Ma lar -
stwa na Aka de mii Sztuk Pięk nych
w Po zna niu. 
Obec nie jest asy stent ką w Pra cow ni
Ma lar stwa i Ry sun ku na ASP w Szcze -
ci nie. W 2015 ro ku obro ni ła dok to rat
z teo rii ma lar stwa. Jest jed ną z naj -
zdol niej szych ma la rek mło de go po ko -
le nia. Bez po śred nio na wią zu je do tra -
dy cji pol skie go i świa to we go ma lar -
stwa abs trak cyj ne go. Ostat nio po sze -
rzy ła po le dzia ła nia o rzeź bę, obiekt
w prze strze ni i mu ral, gdzie rów nież
naj bar dziej in te re su ją ją za gad nie nia
czy sto for mal ne i od nie sie nia do es te -
ty ki mo der ni zmu.

Do 22.01. Wstęp wol ny!

Je rzy Ol ek Dru ga stro na
Do 28 lutego

Mu zeum Pa pier nic twa w Dusznikach
Zdroju, ul. Kłodzka 42

„Dru ga stro na” Je rze go Ol ka to dość
nie ty po wa eks po zy cja, zwa żyw szy
na spo sób w ja ki ar ty sta ko mu ni ku je
się z od bior cą. Wy sta wa pre zen tu je
in sta la cję z płyt CD, na któ rych au tor
na niósł pro ste ry sun ki. Za po mo cą ry -
sun ków ar ty sta chce prze ka zać skom -
pli ko wa ny i wie lo znacz ny ob raz świa -
ta i ko smo su.

My’16 Najlepsze Dyplomy 2016 
Do 5 lutego

Galeria Awangarda BWA Wrocław, ul. Wita Stwosza 32
Prezentacja najlepszych dyplomów to wydarzenie, które od 2004 roku łączy
wspólny wysiłek Akademii Sztuk Pięknych i BWA Wrocław w przedstawieniu
najnowszej wrocławskiej sztuki współczesnej. Wystawa w 2016 roku jest
trzynastą w historii prezentacją i trzecią po radykalnej zmianie formuły. Do
niedawna wszystkie cztery galerie BWA Wrocław co roku prezentowały dyplomy
wszystkich absolwentów. Były to przedsięwzięcia niezwykle rozległe, w których
starano się bez spojrzenia krytycznego uchwycić pewnego „ducha” uczelni.-
mówi Patrycja Sikora, kuratorka i historyczka sztuki z BWA Wrocław. 
W galerii Awangarda zostaną pokazane najlepsze projekty, które przemieniły
studentów w absolwentów wrocławskiej uczelni. Z każdego kierunku zostanie
pokazany najlepszy dyplom.
Tegoroczna edycja, podobnie jak ubiegłoroczna ma charakter bardziej elitarny.
Z ponad setki przystępujących do obron wyłoniono jedynie 12  wyróżnionych
do udziału w wystawie. Tegoroczni dyplomanci nominowani do nagrody
finansowej, fundowanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego to:
Wiktoria Bendiuk, Karolina Buczkiewicz, Magdalena Grudzień,  Patrycja
Kryszczuk,  Weronika Leciak, Katarzyna Miściur, Jagoda Nowak, Ignacy Oboz,
Łukasz Orfinak,  Agnieszka Tali, Anita Welter, Dominika Ziober-Król. 

Katarzyna Miściur Dominika Ziober-Król

Let nia re zy den cja
Ko lek cja Ma rxa we Wro cła wiu
Sum mer Ren tal. Die Sam m lung
Marx zu Gast in Wro cław
Do 22 stycznia
Pa wi lo n Czte rech Ko puł,
ul. Wystawowa 1 we Wrocławiu
Jesz cze tyl ko do 22 stycz nia moż na
oglą dać jed ną z naj waż niej szych wy -
staw or ga ni zo wa nych w ra mach pro -
gra mu Eu ro pej skiej Sto li cy Kul tu ry
Wro cław 2016. Ber liń ski Ham bur ger
Bahn hof, od dział tam tej szej Na tio nal -
ga le rie, na le ży do gru py naj bar dziej opi -
nio twór czych mu ze ów sztu ki współ -
cze snej na świe cie. Pre zen to wa ne są
w nim na sta łe zbio ry nie miec kie go ko -

lek cjo ne ra Eri cha Ma rxa. Dzie ła te opusz cza ją sa le Nationalgalerie nie zwy kle
rzad ko. Rok 2016 sta no wi jed ną z ta kich wy jąt ko wych oka zji: w tym ro ku część
„Ko lek cji Ma rxa” zo sta ła udo stęp nio na w Pa wi lo nie Czte rech Ko puł. Na wy sta -
wie za pre zen to wa no oko ło 50 prac, wśród nich dzie ła tak zna nych ar ty stów jak
Jo seph Beuys, An selm Kie fer, Ro bert Rau schen berg, Cy Twom bly i An dy War hol.

Robert Rauschenberg, Summer Rental + 3, 1960
fot. Jochen Littkemann



To jesz cze bę dzie pięk na bi blio te ka.
Rok 1946 Ossolineum we Wrocławiu | Wy sta wa plan szo wa
Do 3 marca

Au la Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, ul Szewska 37 we Wrocławiu
Hi sto ria Za kła du Na ro do we go im. Osso liń skich, za po cząt ko wa na we Lwo wie
w 1817 r., swo ją kon ty nu ację mia ła we Wro cła wiu w ro ku 1946. Przy był tu wów -
czas pierw szy trans port ko le jo wy z czę ścią daw nych zbio rów osso liń skich,
a wkrót ce pierw si pra cow ni cy. Od te go mo men tu upły nę ło 70 lat. Wy sta wa ta,
na któ rą zło żą się ar chi wal ne zdję cia i do ku men ty Osso li neum, je go pra cow ni -
ków i no wej sie dzi by, z jed nej stro ny przy po mni ten pio nier ski mo ment, a z dru -
giej jest za po wie dzią wiel kie go ju bi le uszu 200-le cia Za kła du Na ro do we go 
im. Osso liń skich, któ ry ob cho dzo ny bę dzie w 2017 ro ku.

Pn-pt: 9.00-17.00, so: 9.00-14.00. Wstęp wolny!

Trans-Wrocław
wy sta wa /pro jek cje/
zda rze nia to wa rzy szą ce
13 stycznia 18:00

Ga le ria En tro pia,
ul. Rzeź ni cza 4 we Wrocławiu

Wy sta wa jest pre zen ta cją 3 pro jek tów
mul ti me dial nych za ini cjo wa nych
przez Ga le rię En tro pia w ro ku Eu ro -
pej skiej Sto li cy Kul tu ry, któ re w róż no -
rod ny spo sób od no szą się do hi sto rii,
sztu ki i prze strze ni Wro cła wia.
Ty tu ło wym pro jek tem jest film ani -
mo wa ny TRANS -WRO CŁAW czy li po -
dróż z wia trem i pod wiatr hi sto rii, któ -
ry jest efek tem wie lo mie sięcz nej pra -
cy kil kor ga wro cław skich ar ty stów
z udzia lem dzie ci i mło dzie ży.
Przed sta wia on 1000 let nią hi sto rię
Wro cła wia po przez zda rze nia i po sta ci
ze świa ta kul tu ry, sztu ki i po li ty ki, któ -
re zwią za ne by ły z na szym mia stem.

Wło dzi mierz Kał dow ski
– czło wiek z ka me rą to film skła da ją -
cy się z wie lu uni ka to wych, fa scy nu ją -
cych ma te ria łów do ku men tal nych
zre ali zo wa nych na ta śmie 16 mm we
Wro cła wiu w la tach 1956-1981 przez
obec nie 93-let nie go pa na Wło dzi mie -
rza Kał dow skie go.

Art’nScroll to ulicz ny pro jekt,
wy ko rzy stu ją cy no śni ki re kla mo we „ci -
ty scroll” do pre zen ta cji dzieł sztu ki
i zmie nia ją cy je w ro dzaj ekra nu ki ne -
ma to gra ficz ne go.
W trak cie wy sta wy prze wi dzia nych
jest wie le zda rzeń to wa rzy szą cych,
a tak że u do stęp nio ne zo sta ną pu bli -
ka cje i DVD zwią za ne z pro jek ta mi.

Do 27.01.
Szcze gó ły: www.en tro pia.art.pl

Przenikanie
Do 30 stycznia

Muzeum Współczesne Wrocław, pl. Strzegomski 2A
Wy sta wa „Prze ni ka nie” jest za pi sem pro ce sów ba daw czych, dzia łań i warsz ta -
tów, któ re od by ły się na po cząt ku paź dzier ni ka 2016 ro ku w Obor ni kach Ślą -
skich, Ba gnie, Ro ści sła wi cach i Żmi gro dzie. Po za pra cą z mło dzie żą i miesz kań -
ca mi pod wro cław skich wsi i miast za pro sze ni do pro jek tu ar ty ści, ani ma to rzy,
edu ka to rzy stwo rzy li wła sne, in dy wi du al ne ob ra zy, tłu ma czą ce na ję zyk uni -
wer sal ny to, co lo kal ne, nie wi docz ne czy za po mnia ne.
Po raz ko lej ny mie li oka zję wejść w bo ga tą i krę tą hi sto rię Dol ne go Ślą ska, tkan -
kę na zna czo ną lo sa mi Cze chów, Niem ców, Po la ków, Ślą za ków oraz pod jąć dia -
log z jej współ cze sno ścią, wciąż moc no osa dzo ną w prze szło ści.



Lu dwik Gro now ski
Fo to gra fie
19 stycz nia 17:00

Mu zeum Ar chi tek tu ry we Wro cła wiu,
ul. Ber nar dyń ska 5

Zdję cia Lu dwi ka Gro now skie go – nie -
ska zi tel nie za ob ser wo wa ne i wy ko na -
ne – two rzą nie mal że ba jecz ną at mos -
fe rę okre su mię dzy wo jen ne go. Przed -
sta wia ją mię dzy in ny mi frag men ty pej -
za ży o róż nych po rach ro ku i lu dzi, któ -
rzy są ich czę ścią. Szcze gól nie za in try -
go wa ły mnie por tre ty ko biet, wy ko na -
ne w sty lu zdjęć hol ly wo odz kich z lat
trzy dzie stych. (...). Zdję cia Lu dwi ka
Gro now skie go po win ny za in try go wać
za rów no ama to rów, jak i fo to gra fów
za wo do wych, ta kich jak ja. Moż na się
z nich du żo na uczyć.

Ry szard Ho ro witz, fo to kom po zy tor
Lu dwik Gro now ski uro dził się w 1904r.
w War sza wie, zmarł w kwiet niu 1945.
W wie ku 26 lat, ja ko dy plo mo wa ny na -
uczy ciel kre śleń geo me trycz nych, al ge -
bry i ra chun ków, ob jął po sa dę pe da go -
ga w Li ceum Krze mie niec kim na Wo ły -
niu gdzie zna lazł się w gro nie za ło ży -
ciel skim krze mie niec kie go To wa rzy -
stwa Fo to gra ficz ne go i dzia łał w nim aż
do wy bu chu woj ny. Je go pierw sza In -
dy wi du al na wy sta wa mia ła miej sce
w Krze mień cu w 1933 ro ku. Póź niej
zdję cia Gro now skie go by ły pre zen to -
wa ne na wie lu wy sta wach kra jo wych
oraz za gra ni cą w Me dio la nie, Lon dy -
nie, Pa ry żu, An twer pii, Wied niu, Pra dze,
Chi ca go, No wym Jork oraz w Ja po nii.

Trzewik
Teresa Klaman, Metropolia 8 z cyklu
Metropolis, tusz, tempera,100x70 cm, 2008

25/25 25 ar ty stów na 25-le cie
Ga le rii Miej skiej we Wrocławiu
Do 18 stycznia

Ga le ria Miej ska, ul. Kiełbaśnicza 28
Ku ra tor wy sta wy: Mi ro sław Ja siń ski
Ar ty ści: Ma ciej Al brzy kow ski, Mar cin Ber dy -
szak, Jan Chwał czyk, To masz Do mań ski,
Wan da Goł kow ska, Aloj zy Gryt, Gra ży na Ja -
skier ska -Al brzy kow ska, Zdzi sław Jur kie -
wicz, Woj ciech Ka niow ski, Te re sa Kla man,
Pau li na Ko mo row ska -Bir ger, An na Ku te ra,
Ro mu ald Ku te ra, Chri stos Man dzios, Da ria
Mi lec ka, Eu ge niusz Min ciel, To masz Nie -
dziół ka, Prze mek Pin tal, Le on Pod sia dły,
Bar ba ra Ro pel ska, Ja ni na Rud nic ka, Ma rek
Sien kie wicz, Elż bie ta Ter li kow ska, Zo fia
Tka czyk, Ma ria Wroń ska 

Pod su mo wa nie ćwierć wie cza ist nie -
nia Ga le rii Miej skiej we Wro cła wiu
mo że sta no wić nie tyl ko roz ra chu nek
do ty czą cy jej za ło żeń pro gra mo wych,
ja ko ści zre ali zo wa nych wy da rzeń,
ogól ne go wpły wu na kul tu ro wy mi -
kro świat Wro cła wia, ale tak że bar dziej
ogól nych zmian w sfe rze sztu ki, es te -
ty ki czy stra te gii wy sta wien ni czych.
Hi sto ria wro cław skiej GM roz po czę ła
się w cha otycz nych cza sach trans for -
ma cji. Prze łom lat 80. i 90. wspo mi na -
ny ja ko czas wid mo wy, był sta nem nie -
wy god nej nie pew no ści, ale też na dziei
nio są cej prze ko na nie, że wszyst ko mo -
że się zda rzyć. Jak pi sał Ja kub Ba na siak
był to „stan próż ni, któ rą trze ba by ło
wy peł nić wiel ki mi nar ra cja mi”. Nada -
niem tej ot chła ni toż sa mo ści mia ły za -
jąć się m.in. in sty tu cje kul tu ral ne (...).

Fragm, tekstu: Małgorzaty Micuły
Wstęp wol ny!

Pa perK Polsko-Hiszpańska
wystawa sztuki papieru
Do 31 mar ca

Mu zeum Pa pier nic twa
w Dusznikach Zdroju, ul. Kłodzka 42

Eks po zy cja, któ ra w ty tu le po sia da wy -
kład nik po tę gi K, ko du je imio na ar ty -
stek sztu ki pa pie ru, któ rych pra ce moż -
na po dzi wiać w dusz nic kim Mu zeum. 
K – jak Kry sty na Dyr da -Kor ty ka i K – jak
Ki kis Ala mo, K – jak Ko bie ty, bo ha ter ki
wy sta wy, któ re w swo ich dzie łach wy -
ko rzy stu ją pa pie ro we two rzy wo. Au -
tor ki wy sta wy zwią za ne są z mia sta mi,
któ re otrzy ma ły ty tuł Eu ro pej skiej Sto -
li cy Kul tu ry 2016: Ki kis Ala mo po cho dzi
z Hon dar ri bii, miej sco wo ści po ło żo nej
w po bli żu San Se ba stián, a Kry sty -
na Dyr da -Kor ty ka jest wro cła wian ką.
Kry sty na Dyr da -Kor ty ka, ukoń czy ła
ASP na Wy dz. Ar chi tek tu ry Wnętrz we
Wro cła wiu. Od 1975 r. zaj mu je się tka -
ni ną ar ty stycz ną, pa pie rem czer pa nym,
fil cem, aran ża cją wnętrz. Na le ży
do wro cław skiej gru py tkac kiej 10xTAK.
Jest współ za ło ży ciel ką wro cław skiej
Aka de mii Sztu ki III Wie ku, pla ców ki
edu ka cyj nej dla do ro słych. Od lat 90.
współ pra cu je z dusz nic kim Mu zeum.
Ki kis Ala mo, po cho dzi z Mek sy ku.
Na mek sy kań skim Uni wer sy te cie Ibe -
ro ame ry kań skim ukoń czy ła pro jek to -
wa nie gra ficz ne oraz stu dia w za kre -
sie pro jek to wa nia tka nin. Jest wy kła -
dow cą tej uczel ni, jak rów nież Uni wer -
sy te tu Miej skie go w od dzia łach Xo chi -
mil co i Atz ca pot zal co, Szko ły Wzor nic -
twa i Rze miosł oraz Uni wer sy te tu Au -
to no micz ne go w Mek sy ku. 
Na twór czość obu ar ty stek wpły wa
za rów no po cho dze nie, jak i miej sce
za miesz ka nia. Ich pra ce róż ni tech ni -
ka, for ma, te ma ty ka, a tak że kli mat.
Ku ra to rki wy sta wy:
Be ata Dę bow ska i Mar ta No wic ka.



An na Krztoń Past per fect
Ga le ria Ko mik su i Ilu stra cji
TYM CZA SEM
13 stycz nia 19:00

CK Zamek, pl. Świę to jań ski 1 we Wro cławiu
An na Krztoń jest ry sow nicz ką ko mik sów
i ilu stra tor ką. W 2013 ukoń czy ła z wy róż -
nie niem ASP w Ka to wi cach (dy plom
w Pra c. Wklę sło dru ku prof. Ja na Szma tlo -
cha). Współ pra cu je m.in. z New swe ekiem,
Ani mo onem i Kul tu rą Li be ral ną. Jej ko mik sy pu bli ko wa ne by ły w zi nach, ma ga zy -
nach i an to lo giach w Pol sce, USA, Bel gii, Sło we nii, Es to nii, Szwe cji, Fin lan dii i na Li -
twie. Wy da je swo je hi sto rie w for mie zi nów, a od 2015 ro ku re da gu je i wy da je zi -
na Brud no. Obec nie pra cu je nad swo im pierw szym al bu mem ko mik so wym (pre -
mie ra pla no wa na jest na 2018 rok).             Do 12 lu te go. Wstęp wol ny!

Kotki w kropki
27 stycznia 14:00

CK Agora, ul. Serbska 5A we Wrocławiu
Wer ni saż wy sta wy Ogól no pol skie go
Kon kur su Pla stycz ne go Kot ki w krop ki,
po łą czo ny z roz da niem na gród dla lau -
re atów. Te mat kon kur su, ad re so wa ny
do dzie ci i mło dzie ży, po da ny w for mie
żar to bli wej ry mo wan ki ma spra wić, że
uczest ni cy mo gą po dejść do te ma tu
w spo sób bar dziej abs trak cyj ny i ode -
rwa ny od praw dzi we go wi ze run ku ko ta.

Do 6.02. Wstęp wol ny!

Re na ta
Za gaj czyk -Ko ciem ska
Daw ne pej za że
Ob ra zy flo ry stycz ne
9 stycz nia 18:00

Salonik Trzech Muz
ul. Zawalna 7 we Wro cławiu

W pro gra mie wer ni sa żu: wie czór au -
tor ski pod czas któ re go au tor ka pro -
mo wać bę dzie naj now sze pu bli ka cje
Daw ne pej za że i Ka len darz au tor -
ski 2017 a tak że świę to wać swo je za -
cne ju bi le usze: 75. uro dzi ny i 25-le cie
dzia łal no ści twór czej.
Wy stą pi także Be ata Sie lic ka -Ko wal -
ska, któ ra za gra i za śpie wa pio sen ki
do słów Jubilatki.
Re na ta Za gaj czyk -Ko ciem ska, wro cła -
wian ka, uro dzo na w Na my sło wie. Po -
et ka. Twór ca re gio nal ny (ike ba ny,
stro iki świą tecz ne, pi san ki, prze -
strzen ne i pła skie kom po zy cje kwia to -
we). Lau re at ka wie lu na gród i wy róż -
nień w kon kur sach po etyc kich i pla -
stycz nych (m.in. Eu ro pej skim Kon kur -
sie Mi strzy ni Sztu ki Sło wa – Po -
nad Gra ni ca mi, or ga ni zo wa nym przez
Po lka In ter na tio nal Wro cław, a tak że
Anek sie Twór czo ści Ar ty stycz nej
w Na my sło wie). Wy róż nio na rów nież
Li stem Gra tu la cyj nym od Pre zy den ta
Mia sta Wro cła wia za twór czość ar ty -
stycz ną i za dzia łal ność na ni wie kul -
tu ry. 
Zwią za na z Sa lo ni kiem Trzech Muz,
człon ki ni Dol no ślą skie go Sto wa rzy -
sze nia Ar ty stów Pla sty ków. 

Do 31.01. pn, śr, pt w godz. 16.00-20.00

no pa in no ga me
gru pa /////////fur////
we współ pra cy z ko lek ty wem
Fo od Think Tank
Do 26 lutego
CS WRO, ul. Wi dok 7 we Wro cławiu
Okre śla ną ja ko naj bar dziej bo le sną wy -
sta wę świa ta, pod czas do tych cza so wych
pre zen ta cji w Kra ko wie, Ber li nie, Frank -
fur cie, Bu da pesz cie, Wil nie, Pra dze, Lu -
bla nie, Tal li nie i Ko szy cach obej rza ło już
po nad 100 000 za do wo lo nych wi dzów.
Wcho dzą ce w jej skład, stwo rzo ne z po -
czu ciem hu mo ru in te rak tyw ne obiek ty

i in sta la cje – ro dzaj ma szyn do gry z pu blicz no ścią – za chę ca ją do za ba wy, jed no -
cze śnie kry tycz nie od no sząc się do me cha ni zmów in te rak cji ze współ cze sny mi
urzą dze nia mi.Okre śla ny przez nie któ rych ja ko ar ty stycz ni sa dy ści du et to Vol ker
Mo ra ve i Til man Re iff – au to rzy ma szyn, in sta la cji i gier, pre zen to wa nych m.in.
w naj bar dziej zna nych mu ze ach i ga le riach na świe cie. In try gu ją, pro wo ku ją, za -
chwy ca ją i zdo by wa ją pre sti żo we na gro dy, m.in. Prix Ars Elec tro ni ca Ho no ra ry Men -
tion, Ja pan Me dia Arts Fe sti val Award, czy In ter na tio nal Me dia Art Award, przy zna -
wa ną przez Cen trum Sztu ki i Tech no lo gii Me diów ZKM w Karls ru he.
Wy sta wa zo sta ła przy go to wa na przez //////////fur//// na za mó wie nie Go ethe -In sti tut. We
Wro cła wiu pro jekt jest w ra mach pol sko -nie miec kie go ro ku ju bi le uszo we go 2016 ŚWIĘ TU JE -
MY! zor ga ni zo wa ne go przez Go ethe -In sti tut i Am ba sa dę Nie miec z oka zji 25-le cia trak ta tu
o do brym są siedz twie i przy ja znej współ pra cy.              Do 26.02.2017. Wstęp wol ny!
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Ga brie l Le onar d Ka miń ski
Jestem, ocalałem
Pro wa dze nie: Pa weł Ber nac ki
25 stycznia 18:00

Klub Muzyki i Literatury, pl. Kościuszki 10
Klub Mu zy ki i Li te ra tu ry, ofi cy na wy -
daw ni cza ATUT oraz Wro cław ski Pro -
gram Wy daw ni czy za pra sza ją na spo -
tka nie au tor skie Ga brie la Le onar da
Ka miń skie go zwią za ne z pro mo cją je -
go naj now sze go to mu za ty tu ło wa ne -
go Je stem, oca la łem. Jest to pro za po -
etyc ka opo wia da ją ca o dwóch po łą czo -
nych ze so bą sty lem wy po wie dzi i ob -
ra zo wa nia ży cio ry sach: Au to ra tej
książ ki i ko le gi ze szkol nej ław ki – kon -
kret nie ze Szko ły Pod sta wo wej nr 82.

Wstęp wol ny!

Sri Lan ka – od na leźć szczę ście 7544 km away
28 stycznia 18:00

Wędrówki Pub, Podwale 37/38, Wrocław
Wa ka cje all in c lu si ve czy peł ne za nu rze nie w lan kij skiej kul tu rze?
Ja wy bra łam to dru gie. Przez dwa mie sią ce mia łam oka zję po znać ją od pod -
szew ki. Podczas spotkania mo żesz do wie dzieć się: jak to jest wy rwać się z 4
gwiazd ko we go ho te lu i go ścić w do mach Lan kij czy ków? Czy ży cie pod jed nym
da chem z 6 Azja ta mi jest ła twe i przy jem ne? Jak prze mie rzyć 200 km w 7 go dzin
na sto ją co? Ja ki wy brać śro dek trans por tu: słoń, łódź, tuk tuk czy mo tor? Gdzie
ukry ta jest plan ta cja her ba ty, przy go tuj się na mro zy. Jak za aran żo wać wy pra -
wę ło dzią na bez lud ną wy spę z 38 dzi ki mi sło nia mi? Czym jest test przy na leż -
no ści do ro dzi ny – je dze nie ry żu rę ko ma. Krót ka lek cja ję zy ka syn ga le skie go
z ust bia łej dziew czy ny. A do te go cen ne wska zów ki, jak za pla no wać po dróż
po Sri Lan ce, nie ko niecz nie ty po wo tu ry stycz nie? Jak od na leźć szczę ście na Oce -
anie In dyj skim w po sta ci naj lep sze go przy ja cie la, a mo że i ko goś wię cej... i od -
kry wać wspól nie z nim je go kra inę.
Na ko niec gwóźdź pro gra mu (wła śnie on) – spo tka nie z ro do wi tym Lan kij czy -
kiem, śpie wa ją cym ro dzi me reg gae i wy glą da ją cym ni czym Bob Mar ley.
Do wiesz się, czy sma ku ją mu ogór ki ki szo ne oraz jak za re ago wał pierw szy raz
wi dząc śnieg. Zna każ dy szcze gół swo jej wy spy, za py taj przed po dró żą.

Wojtek Moskwa | Pokaz
slajdów z podróży po Cejlonie
19 stycznia 18:30
Centrum Kultury Zamek,
pl. Świętojański 1 we Wrocławiu
Woj tek Mo skwa od 2005 ro ku wy po sa -
żo ny w śred nio for ma to wy, ana lo go wy
apa rat prze mie rzył pie szo set ki ki lo me -
trów. De cy zję kie dy na ci snąć spust po -
dej mu je in tu icyj nie. W swych wę drów -
kach za czął zgłę biać zja wi sko kre ma cji.
Bud dy ści trak tu ją spo pie le nie ja ko pod -
kre śle nie prze mi jal no ści i nie trwa ło ści
isto ty ludz kiej. Dla hin du istów cia ło jest

tyl ko chwi lo wym miej scem prze by wa nia wiecz nej du szy. Po dą ża jąc tym tro -
pem do szedł do po ję cia san sa ry i zna lazł sed no swych wę dró wek.
Naj waż niej szą na gro dą ja ką do tych czas zdo był jest dru ga na gro da w kon kur sie
Pil ze ner Urqu ell In ter na tio nal Pho to gra phy Awards 2008 r. (na gro dzo no 4 zdję -
cia z cy klu San sa ra Pol ska). Do naj waż niej szych wy staw za li cza udział w po -
kon kur so wej wy sta wie IPA BEST OF SHOW. Je go fo to gra fia by ła wte dy jed ną
z 45 wy sta wia nych w no wo jor skim Spla sh li ght Stu dio – ku ra tor Bill Hunt/Ha -
sted Hunt NYC. Jest jed nym z 20 fi na li stów, któ rych pra ce po ka za ne by ły pod -
czas mię dzy na ro do we go Fo to fe sti wa lu w Ło dzi 29 ma ja 2015 r.

Wstęp wolny!

Julia Szychowiak
Spotkanie  poetyckie
13 stycznia 19:00

Galeria Sztuki i Miejsce Spotkań Ślimak, 
pl. Konstytucji 3 Maja 4, wejście od
ul.Dąbrowskiego 37 we Wrocławiu

Ju lia Szy cho wiak (1986), au tor ka trzech
ksią żek po etyc kich: Po so bie (2007),
Wspól ny ję zyk (2009), In tro (2014).
W 2016 uka za ła się jej de biu tanc ka
książ ka pro za tor ska pt. Ca łe ży cie
z mo im oj cem. Jej wier sze by ły tłu ma -
czo ne na ję zyk an giel ski, hisz pań ski
i sło weń ski.

Wstęp wolny!

Przegląd kolędy tradycyjnej
13 stycznia 18:00

Klub Pod Kolumnami, pl. św. Macieja 21 we Wrocławiu
Za śpie wa ją uczest ni cy gru dnio wych warsz ta tów ko lę do wych, które odbyły się w
Klubie oraz in ne wro cław skie ze spo ły śpie wa cze i za im pro wi zo wa ne ad hoc gru -
py mi ło śni ków tra dy cyj nej pie śni lu do wej.
Po wy stę pach wspól ne ko lę do wa nie.

www.chatkatanca.pl



Wy kład z cy klu: Czło wiek. Dzie ło. Miej sce. Hi sto rie cie ka we
Mał go rza ta Mi ku ła – De Sanc tis An ge lis Li bel lus
czy li To ma sza Ma kow skie go o świę tych anio łach opo wieść
26 stycznia 17:00

Au la Zakładu Narodowego im. Osso liń skich, ul Szew ska 37 we Wro cła wiu
Ksią żecz ka nie jest by naj mniej ad re so wa na do czy tel ni ka na iw ne go i próż no
w niej szu kać ślicz nych, pu co ło wa tych, uskrzy dlo nych dzie cią tek czy smut no -
okich an dro gy nicz nych istot w zwiew nych sza tach. To de wo cyj ne dzieł ko przed -
sta wia isto ty w hie rar chii by tów zaj mu ją ce miej sce mię dzy Bo giem a ludź mi,
po słań ców Bo żych.
Wy ry to wa na w Nie świe żu w ro ku 1609, dziś zna na jest je dy nie z luk su so wej,
od bi tej na je dwab nym atła sie wer sji, bę dą cej wła sno ścią Mu zeum Ksią żąt Lu -
bo mir skich w Za kła dzie Na ro do wym im. Osso liń skich.             Wstęp wol ny!

Ham let, czy li co jest w Pol sce – do my śle nia
14 stycz nia 18:00

IG, Sa la Te atru La bo ra to rium, Przejście Żelaźnicze we Wrocławiu
Spo tka nie po świę co ne książ ce Wan dy Świąt kow skiej Ham le ci Je rze go Gro tow -
skie go, z udzia łem au tor ki i Da riu sza Ko siń skie go, pro wa dze nie Mo ni ka Bli ge
W dniu 18. rocz ni cy śmier ci Je rze go Gro tow skie go.
Ze Wstępu: Klu czo we dla mo jej książ ki przy stan ki na dro dze pol skie go my śle -
nia Ham le tem wy zna cza ją: dzie ło Sta ni sła wa Wy spiań skie go, ese isty ka Ja -
na Kot ta oraz in ter pre ta cje te atral ne z lat pięć dzie sią tych i sześć dzie sią tych.
Wy pły wa ją ce z róż nych źró deł stru gi my śli wez bra ły w dzie le, któ re go ana li -
za sta no wi głów ny te mat ni niej sze go opra co wa nia, Stu dium o Ham le cie Je rze -
go Gro tow skie go, za rów no przed sta wie nia za pre zen to wa ne go w 1964 ro ku
w Opo lu, jak i pod sta wy tek sto wej spek ta klu, któ ra prze cho wa ła się w dwóch
od mien nych sce na riu szach. Wstęp wol ny!

Po la cy i Ży dzi
w cza sie II woj ny
Wy kład dr Ma te usza Szpyt my 
18 stycz nia 18:00
Klub Mu zy ki i Li te ra tu ry,
pl. Gen. T. Ko ściusz ki 10 we Wro cławiu
In sty tut Pa mię ci Na ro do wej we Wro -
cła wiu oraz Klub Mu zy ki i Li te ra tu ry we
Wro cła wiu za pra sza ją na spo tka nie
z cy klu: Wie czo ry z Hi sto rią.

Dr Ma te usz Szpyt ma (ur. 1975), ab sol wen t hi sto rii i na uk po li tycz nych na Uni -
wer sy te cie Ja giel loń skim. Na tej sa mej uczel ni obro nił rów nież na pi sa ny pod kie -
run kiem pro fe so ra An drze ja Chwal by dok to rat z hi sto rii naj now szej Pol ski.
Ży cie za wo do we zwią zał z In sty tu tem Pa mię ci Na ro do wej, w któ rym pra cu je
od 2000 ro kuW la tach 2015–2016 był dy rek to rem Mu zeum Po la ków Ra tu ją cych
Ży dów pod czas II Woj ny Świa to wej im. Ro dzi ny Ulmów w Mar ko wej.

Wstęp wol ny!

Andrzej Liczmonik
Me an dry wol no ści
Wie czór au tor ski 
26 stycznia 19:00

Galeria Sztuki  i Miejsce Spotkań Ślimak,
pl. Konstytucji 3 Maja 4 , wejście od
ul. Dąbrowskiego 37 we Wrocławiu

Wro cławia nin, ab sol went In sty tu tu
Na uk Po li tycz nych Uni wer sy te tu Wro -
cław skie go, współ re dak tor wy da wa -
ne go przez wy dzia ło we ko ło NZS mie -
sięcz ni ka Wo da na Młyn, w któ rym to
cza so pi śmie za de biu to wał se rią ar ty -
ku łów. Za in te re so wa nie sło wem prze -
ło żył w póź niej szym okre sie na pra cę
za wo do wą w Ar chi wum Pań stwo -
wym, Bi blio te ce Uni wer sy tec kiej
i Urzę dzie Skar bo wym, gdzie pra co wał
ja ko ar chi wi sta. W ro ku 2007, ze
wzglę du na po gar sza ją cy się wzrok
prze szedł na nie prze wi dzia ną ren tę
i wte dy wzno wił swo ją pra cę
nad „war to ścio wa niem sło wa”.
Na dnie szu fla dy zna la zły się pierw sze
nie śmia łe tek sty. Od wa gę po ka za nia
ich szer sze mu ogó ło wi od bior ców dał
au to ro wi udział w warsz ta tach li te -
rac kich w Mu szy nie i Świę tej Ka ta rzy -
nie. Po kło siem warsz ta tów by ły
pierw sze pu bli ka cje w al ma na chu „Je -
ste śmy” wy da wa nym rok rocz nie
przez Kra jo we Cen trum Kul tu ry Nie -
wi do mych w Kiel cach.
Na ryn ku wy daw ni czym za de biu to wał
w 2013 r. to mi kiem opo wia dań Mrocz -
ne bla ski. Jest lau re atem wy róż nień
i III na gro dy w ko lej nych edy cjach kon -
kur su Ma łej for my li te rac kiej or ga ni -
zo wa nym co ro ku przez mie sięcz nik
Se kre ty Ża ru we współ pra cy z ZA iKS -
-em, a tak że I na gro dy w kon kur sie
na esej na te mat: Jak w przy szło ści
bę dzie do cie rać do nas kul tu ra zor ga -
ni zo wa nym przez Ty flo ga le rię przy ZG
Pol skie go Związ ku Nie wi do mych.

Czy w dzisiejszych czasach samo słowo może się obronić?
Dyskusja z członkami internetowego klubu Rubikon
31 stycznia 18:00

Klub Muzyki i Literatury, pl. Kościuszki 10 we Wrocławiu. Wstęp wolny!
Prezentacja wierszy: Anna Paciorek, Barbara Elmanowska, Natalia Dziuba, Joanna Baranowska

Dys ku sję  pro wa dzi ad mi ni stra tor stro ny Ma ja Hyp ki. Au tor ki, o róż nym pi sar -
skim do świad cze niu i od mien nym spoj rze niu na po ezję bę dą dys ku to wać o war -
to ści sło wa w dzi siej szych cza sach, w któ rych do mi nu je prze kaz au dio wi zu al ny.



Chiński Nowy Rok
w Mu zeum Na ro do wym 
28 stycznia 10:00–17:00

Muzeum Narodowe, pl. Powstańców
Warszawy 5 we Wrocławiu

Mu zeum Na ro do we jak co ro ku za pra -
sza do wspól ne go świę to wa nia chiń -
skie go No we go Ro ku.
28 stycz nia 2017 r. roz pocz nie się rok
Ko gu ta. Po śród atrak cji te go dnia nie
za brak nie warsz ta tów dla dzie ci i do -
ro słych, wy kła dów oraz po ka zów.
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WOŚP Kar tki w kształ cie ser ca 
15 stycz nia 9:00-15:00

Muzeum Papiernictwa 
w Dusznikach Zdroju, ul. Kłodzka 42

Czer pa nie kar tek w kształ cie ser ca
na rzecz ra to wa nia ży cia i zdro wia
dzie ci na od dzia łach ogól no pe dia trycz -
nych oraz za pew nie nia god nej opie ki
me dycz nej se nio rów.
W tym dniu wstęp do Mu zeum Pa pier -
nic twa bę dzie bez płat ny, a za osz czę -
dzo ne w ten spo sób pie nią dze, bę dzie
moż na wrzu cić do skar bon ki Wiel kiej
Or kie stry Świą tecz nej Po mo cy.

Wstęp wolny!

fot. D. Zielińska-Pytlowany

Peggy Guggenheim i jej wenecka kolekcja sztuki
Wykład Iwony Gołaj
28 stycznia 16:00

Pawilon Czterech Kopuł
ul. Wystawowa 1 we Wrocławiu

Ostat ni wy kład z cy klu przy bli ży dzie ła
z Pa laz zo Ve nier dei Le oni w We ne cji.
Znaj du ją się tam naj więk sze dzie ła ku -
bi zmu, ma lar stwa me ta fi zycz ne go,
awan gar do wej rzeź by, sur re ali zmu i ame ry kań skie go eks pre sjo ni zmu abs trak -
cyj ne go. Zbio ry ba zu ją na pry wat nej ko lek cji Peg gy Gug gen he im prze ka za nej
przez nią w 1976 ro ku na rzecz So lo mon R. Gug gen he im Fo un da tion.

Wstęp wolny!
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Wa zy i te ry ny O tym jak na kry wa no do szla chec kie go sto łu
8 stycz nia 12:00

Mu zeum Pa na Ta de usza – Osso li neum, Ka mie ni ca Pod Zło tym Słoń cem, Ry nek 6, Wro cła w
Pro wa dze nie: Pau li na Sze ląg

Cy klicz ne spo tka nia ze spe cja li sta mi z Mu zeum Pa na Ta de usza, któ rzy przy bli -
żą eks po zy cję, hi sto rie i ta jem ni ce z ni mi zwią za ne: kim by ła Ka ta rzy na Sta rzeń -
ska? Ja kie by ły dzie je rę ko pi su Pa na Ta de usza? Jak wy glą da ło ży cie w szla chec -
kim dwo rze? Czym jest Ar chi wum Fe li cji?

Wstęp: bi let do Mu zeum

No wo rocz ne Po sta no wie nia 2017 
La bo ra to rium wspól ne go pro jek to wa nia 
18 stycznia-26 lutego

Ga le ria Di zajn BWA Wro cław 

No wo rocz ne Po sta no wie nia to cy klicz ny pro jekt re ali zo wa ny przez ga le rię Di zajn
BWA Wro cław na po cząt ku każ de go ro ku ka len da rzo we go.
Uwa ga pro jek tu skie ro wa na jest na róż ne aspek ty bu du ją ce dzie dzi nę pro jek to -
wa nia. Prze strzeń ga le rii za mie nia się wte dy w otwar tą pra cow nię – miej sce
spo tkań i wy mia ny wie dzy. W tym ro ku po chy la my się nad za gad nie niem pro -
jek to wa nia par ty cy pa cyj ne go, któ re po stu lu je part ner ską re la cję w roz wią zy wa -
niu pro ble mów i za spo ka ja niu po trzeb. W trak cie trwa nia No wo rocz nych Po -
sta no wień bę dzie moż na zo ba czyć wy sta wę naj cie kaw sze go pol skie go pro jek -
to wa nia (30 pla ka tów i 60 pu bli ka cji). 
ku ra tor ka: Mag da le na He li sasz 
Pro wa dzą cy spo tka nia i warsz ta ty: Ku ba Ma ria Ma zur kie wicz, Łu kasz Izert, Ja -
kub de Bar ba ro, Cy ber Kids on Re al, Mał go rza ta Gu row ska i Jo an na Rusz czyk. 

Jak skutecznie
zrealizować swoje postanowienia noworoczne?
4 stycznia 17:00

Księgarnio Kawiarnia Nalanda, plac Kościuszki 12 we Wrocławiu

Dla cze go aż 92% lu dzi nie re ali zu je swo ich po sta no wień no wo rocz nych? Dla cze -
go jed ni po tra fią z „ła two ścią” osią gać swo je ce le, a u in nych po sta no wie nia
speł zną na ni czym? Co ta kie go po sia da te 8%, że im się uda je? Co zro bić, że by
zna leźć się wśród tych 8% i wresz cie zre ali zo wać to, cze go chcesz? Spo tka nie
po pro wa dzi tre ner ka Men tal Gym Si łow ni Men tal nej  – Ka ta rzy na Ujek, so cjo log,
współ au tor ka pro gra mów tre nin go wych Men tal Gym, tre ner i co ach akre dy to -
wa na w ICF, spe cja li zu ją ca się w pod no sze niu efek tyw no ści w my śle niu i dzia -
ła niu oraz kształ to wa niu efek tyw nych na wy ków. 

Info: www.mentalgym.pl. Wstęp wolny!



1 STYCZNIA NIEDZIELA
KONCERTY » » » 

KONCERT NOWOROCZNY
z udzia łem so li stów Te atru Na ro do -
we go Ope ret ki Ki jow skiej
19:00 Teatr Zdrojowy, Polanica Zdrój
KONCERT NOWOROCZNY
Wrocławska Orkiestra Kameralna
Katarzyna Gier la – so lo/so pran
19:30 Kościół św. Marii Magdaleny

WYCIECZKI » » »
MO KRA – LEŚNICA 
11:00 pętla 10 i 20, Leśnica

3 STYCZNIA WTOREK
KONCERTY » » » 

SPEKTAKLE » » » 
NARODOWY TEATR OPERY I BALETU
Z ODESSY - GALA NAJPIĘKNIEJSZYCH
ARII OPERETKOWYCH I OPEROWYCH
19:00 TPW, Scena Grzegorzewskiego
ZAKUP Z DOSTAWą NA MIEJSCE
19:00 WTW, Mała Scena

SPOTKANIA » » » 
ZEGARY WROCŁAWSKIEGO RATUSZA 
17:00 Biblioteka, Rynek 58, IIIp.
MALARSTWO VEDIC ART  
18:00 Księgarnio Kawiarnia Nalanda

DLA DZIECI » » » 
CZYTANIE NA DYWANIE
9:30 Teatr Muzyczny Capitol

4 STYCZNIA ŚRODA
KONCERTY » » » 

ALL THAT JAZZ JAM SESSION
20:30 Manana Cafe

SPEKTAKLE » » » 
ZAKUP Z DOSTAWą NA MIEJSCE
19:00 WTW, Mała Scena

JAK TO DOBRZE, 
ŻE MAMY POD DOSTATKIEM
19:30 WTW, Scena na Strychu

SPOTKANIA » » » 
JAK SKUTECZNIE ZREALIZOWAć
SWOJE POSTANOWIENIA
NOWOROCZNE?
17:00 Księgarnio Kawiarnia Nalanda

DLA DZIECI » » » 
WąŻ 10:00 Wrocławski Teatr Lalek
POLOWANIE NA  SNARKA
11:00 Teatr Modrzejewskiej w Legnicy

5 STYCZNIA CZWARTEK
KONCERTY » » » 

RELAKSACJA W DźWIĘKACH
TERAPEUTYCZNYCH MIS I GONGÓW
18:30 Salonik artystyczny u Daphne
AKADEMICKA 
ORKIESTRA BAROKOWA
18:00 AMKL, Sala Koncertowa
DWA OBLICZA WIEDNIA
19:00 NFM, Sala Kameralna
DRUMMAT GRA GOLEM
19:00 Centrum Kultury ZAMEK
GALA NOWOROCZNA
19:00 Filharmonia Dolnośląska, Jelenia G.
KONCERT WIEDEŃSKI
19:00 Strzegomskie Centrum Kultury
CYPIS SOLO
21:00 Imperium Music Club, Bolesławiec

SPEKTAKLE » » » 
RAT PACK, CZYLI SINATRA Z KOLEGAMI
19:00 Teatr Muzyczny Capitol
ZAKUP Z DOSTAWą NA MIEJSCE
19:00 WTW, Mała Scena
ZAKUP Z DOSTAWą NA MIEJSCE
19:00 WTW, Mała Scena

JAK TO DOBRZE, 
ŻE MAMY POD DOSTATKIEM
19:30 WTW, Scena na Strychu
Z RąCZKI DO RąCZKI
20:00 Wrocławski Teatr Komedia

WYSTAWY » » » 
MAŁGORZATA SZYMANKIEWICZ
EKONOMIA ABSTRAKCJI
18:00 Galeria Sztuki w Legnicy

DLA DZIECI » » » 
WąŻ 10:00 Wrocławski Teatr Lalek
BRZUCHO 17:30 Wrocławski Teatr Lalek

6 STYCZNIA PIąTEK
KONCERTY » » » 

SYRENI ŚPIEW
19:00 NFM, Sala Czerwona
SONNY BLUES I PRZYJACIELE
20:00 A`propos, Wałbrzych
AGATAS SZMIGRODZKA 
I ZBYSZEK STEFAŃSKI
20:30 Klub Pieśniarze

SPEKTAKLE » » » 
Z RąCZKI DO RąCZKI
20:00 Wrocławski Teatr Komedia

DLA DZIECI » » » 
POLOWANIE NA  SNARKA
11:00 Teatr Modrzejewskiej w Legnicy

7 STYCZNIA SOBOTA
KONCERTY » » » 

KOBIETA I REWOLWER
GALA NOWOROCZNA 2017
12:00, 18:00 NFM, Sala Główna KGHM
STROŃSKIE KOLĘDOWANIE
13:00 CETiK, Stronie Śląskie
BIFOR GRAM FESTIWAL
17:00 Klub Carpe Diem
WIECZÓR MUZYCZNO – POETYCKI
18:00 Spółdzielczy Dom Kultury



DLA DZIECI » » » 
WąŻ 15:00 Wrocławski Teatr Lalek
BRZUCHO 13:00 Wrocławski Teatr Lalek

8 STYCZNIA NIEDZIELA
KONCERTY » » » 

GOLEC UORKIESTRA 
17:00 Hala Stulecia
RECITAL FORTEPIANOWY 
KAMILA LABUSGI
17:30 Muzeum Pana Tadeusza
SAX, PIANO, SWING
17:30 Klub Pod Muzami, Lubin
BIAŁE TANGO
18:00 NFM, Sala Główna KGHM
PIOSENKI NA KONIEC ŚWIATA
18:00 Teatr Dramatyczny, Wałbrzych
PIOTR BUKARTYK
19:00 Centrum Kultury Muza, Lubin
PANELAK & SHEPHERDS OF CATS
20:00 Ośrodek Postaw Twórczych

SPEKTAKLE » » » 
ŚWIąTECZNY POLIGON KABARETOWY
17:00 ODA Firlej
RAT PACK, CZYLI SINATRA Z KOLEGAMI
18:00 Teatr Muzyczny Capitol
Z TWOJą CÓRKą? NIGDY!
18:00 Wrocławski Teatr Komedia
TAJEMNICZY OGRÓD
18:15 WTW, Duża Scena
KOCHAM CIĘ. JA CIEBIE TEŻ NIE.
19:00 Teatr Muzyczny Capitol
ORKIESTRA
19:00 Teatr Modrzejewskiej w Legnicy

SPOTKANIA » » » 
ÉCOLE DE PARIS, 
CZYLI CUDZOZIEMCY W PARYŻU
11:00 Pawilon Czterech Kopuł

WA ZY I TE RY NY. O TYM JAK NA KRY -
WA NO DO SZLA CHEC KIE GO STO ŁU
12:00 Muzeum Pana Tadeusza
PAKISTAN, KRAJ RZADKO ODWIEDZANY
12:00 Centrum Kultury Muza, Lubin

DLA DZIECI » » » 
WąŻ 11:00 Wrocławski Teatr Lalek
NIEDZIELNY PORANEK WE WRO
12:30 Centrum Sztuki WRO
DOBRZE, ŻE JESTEŚ
12:30 Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu
BRZUCHO 13:00 Wrocławski Teatr Lalek

9 STYCZNIA PONIEDZIAŁEK
KONCERT » » » 

KONCERT JUBILEUSZOWY 
SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA 
IM. GRAŻYNY BACEWICZ
17:00 NFM, Sala Główna KGHM

SPEKTAKLE » » » 
KABARET HRABI CYRKUŚNIKI
16:00 19:00 Centrum Kultury Muza, Lubin
Z TWOJą CÓRKą? NIGDY!
19:00 Wrocławski Teatr Komedia
RENATA ZAGAJCZYK-KOCIEMSKA
DAWNE PEJZAŻE
18:00 Salonik Trzech Muz

10 STYCZNIA WTOREK
KONCERTY » » » 

60-LECIE PIWNICY POD BARANAMI
19:00 NFM, Sala Główna KGHM
ARTRIO 18:00 AMKL, Sala Koncertowa

SPEKTAKLE » » » 
JAKBY NIGDY NIC 10:00 Teatr PWST
TAJEMNICZY OGRÓD
19:15 WTW, Duża Scena

PIOSENKI NA KONIEC ŚWIATA
19:00 Teatr Dramatyczny, Wałbrzych
PATRYK FILIPOWICZ
20:00 Klub Pieśniarze
GORąCZKA SOBOTNIEJ NOCY
20:00 Klub A`propos
KSU 20:00 Klub Stara Piwnica
EIVIND AARSET QUARTET
20:30 NFM, Sala Czerwona

SPEKTAKLE » » » 
RAT PACK, CZYLI SINATRA Z KOLEGAMI
18:00 Teatr Muzyczny Capitol
WIECZÓR POETYC KO – MI MICZ NY
PIOTRA MYSZYŃSKIEGO.
18:00 Galeria Ślimak
KOCHAM CIĘ. JA CIEBIE TEŻ NIE.
19:00 Teatr Muzyczny Capitol
TAJEMNICZY OGRÓD
19:15 WTW, Duża Scena
ORKIESTRA
19:00 Teatr Modrzejewskiej w Legnicy
Z TWOJą CÓRKą? NIGDY!
20:00 Wrocławski Teatr Komedia

SPOTKANIA » » » 
KOŚCIOŁY POKOJU 
W ŚWIDNICY I JAWORZE
12:00 Muzeum Narodowe we Wrocławiu
DOLNOŚLąSKA 
GIEŁDA FONOGRAFICZNA
13:00-15:00 ODA Firlej
SALSOTEKA – DJ MARTIN
20:00 Klub Pod Muzami, Lubin

WYCIECZKI » » » 
OKMIANY – KRZYWA – OKMIANY
7:20 Dworzec Gł. PKP
LAS OSOBOWICKI
10:00 pętla 14 i 24, Osobowice

3 stycznia 19:00 | Teatr Polski,
ul. G. Zapolskiej 3 we Wrocławiu

12 stycznia 20:00 | Ośrodek Kultury,
pl. M. J. Piłsudskiego 1C, Bolesławiec



SPOTKANIA » » » 
CZE GO NIKT NIE PO WIE WAM
PRZED PIERW SZĄ PŁY TĄ. NA GRY -
WA NIE, WY DA WA NIE, RY NEK FO NO -
GRA FICZ NY.
13:00 AMKL, Sala Kameralna

DLA DZIECI » » » 
CZYTANIE NA DYWANIE
9:30 Teatr Muzyczny Capitol
CZARODZIEJSKI FLET
10:00 Wrocławski Teatr Lalek

11 STYCZNIA ŚRODA
KONCERTY » » » 

MARCIN ŚWIETLICKI I ZGNIŁOŚć
20:00 Klub Stary Klasztor
ALL THAT JAZZ JAM SESSION
20:30 Manana Cafe

SPEKTAKLE » » » 
JAKBY NIGDY NIC 10:00 Teatr PWST
ORKIESTRA
11:00 Teatr Modrzejewskiej w Legnicy
RUSSIAN GRAND BALLET
JEZIORO ŁABĘDZIE
19:00 TPW, Scena Grzegorzewskiego
GAŁGAN 19:00 WTW, Mała Scena

SPOTKANIA » » » 
ŚRO DO WI SKO, PRZY RO DA 
– RE LA CJE Z CZŁO WIE KIEM
16:00 CETiK, Stronie Śląskie
KLUB TRENERA I COACHA 
AKADEMII SET
18:00 Hala Stulecia
MEDYTACJE UWAŻNOŚCI
18:30 Salonik artystyczny u Daphne

DLA DZIECI » » » 
NASZA MAMA CZARODZIEJKA

9:00 11:00 Teatr Muzyczny Capitol
CZARODZIEJSKI FLET
10:00 Wrocławski Teatr Lalek

12 STYCZNIA CZWARTEK
KONCERTY » » » 

SPECJALNY KONCERT NOWOROCZNY
18:00 NFM, Sala Główna KGHM
KONCERT KOMPOZYTORSKI
18:00 AMKL, Sala Koncertowa
KOLĘDOWAć MAŁEMU
18:00 Klub Pod Muzami, Lubin
OD BACHA DO GOODMANA
19:00 NFM, Sala Kameralna
NEAPOLITAŃSKA 
GALA NOWOROCZNA
19:00 Zdrojowy Teatr Animacji, Cieplice
KONCERT NOWOROCZNY
20:00 Bolesławiecki Ośrodek Kultury

SPEKTAKLE » » » 
JAKBY NIGDY NIC 10:00 Teatr PWST
ORKIESTRA
12:00 Teatr Modrzejewskiej w Legnicy
LIŻĘ TWOJE SERCE
19:00 Teatr Muzyczny Capitol
GAŁGAN 19:00 WTW, Mała Scena
POMOC DOMOWA
20:00 Wrocławski Teatr Komedia

SPOTKANIA » » » 
MAREK KRAJEWSKI
MOJE SPOTKANIA Z OSSOLINEUM
17:00 Ossolineum, Aula
BAROKOWA BAWARIA
17:30 Panorama Racławicka
TRENING ASERTYWNOŚCI 
DLA KOBIET
18:00 Centrum Aktywnego Rozwoju 70 lat
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POMOC DOMOWA
20:00 Wrocławski Teatr Komedia

WYSTAWY » » » 
MATTHäUS KNOTE
Legnicki rzeźbiarz epoki baroku
17:00 Muzeum Miedzi w Legnicy
KOLEKCJA MARXA... OPROWADZANIE
17:00 Pawilon Czterech Kopuł
BARTOSZ RADZISZEWSKI
MALARSTWO
17:00 Galeria Akwarium, Polanica Zdrój
TRANS-WROCŁAW
18:00 Galeria Entropia

SPOTKANIA » » » 
SPOTKANIE  POETYCKIE 
Z JULIą SZYCHOWIAK.
19:00 Galeria Ślimak

DLA DZIECI » » » 
NASZA MAMA CZARODZIEJKA
9:00 11:00 Teatr Muzyczny Capitol
CZARODZIEJSKI FLET
10:00 Wrocławski Teatr Lalek
PO SZNURKU
10:30 Wrocławski Teatr Lalek

14 STYCZNIA SOBOTA
KONCERTY » » » 

MUZYKA FILMOWA
11:00 NFM, Sala Główna KGHM
KONCERT KOLĘD MIEJSKIEGO
CHÓRU MIESZANEGO LUTNIA
16:00 Muzeum Ziemi Kłodzkiej, Kłodzko
NOWOROCZNY KONCERT WIEDEŃSKI
17:00 Ząbkowicki Ośrodek Kultury
JUBILEUSZ 50-LECIA CANTORES
MINORES WRATISLAVIENSES
18:00 AMKL, Sala Koncertowa

PAMIĘCI JAREMY KLICHA
18:00 Klub Pod Kolumnami
PRAWDZIWY WIEDEŃ
19:00 NFM, Sala Główna KGHM
MA ŁAN KA, CZY LI WSCHOD NI SYL -
WE STER DLA WOŚP
19:00 Klub Stary Klasztor
CHORZY, GA GA/ZIELONE ŻABKI,
WIEWIÓRKA NA DRZEWIE, NON STOP
19:00 Klub Stara Piwnica
KARNAWAŁOWA GALA 
OPEROWO-OPERETKOWA
19:00 Świdnicki Ośrodek Kultury
MARCIN SKRZYPCZAK
20:30 Klub Pieśniarze

SPEKTAKLE » » » 
LIŻĘ TWOJE SERCE
18:00 Teatr Muzyczny Capitol
ARTUR ANDRUS
18:00 Sala Koncertowa Radia Wrocław 
PATERNOSTER 
19:00 WTW, Scena na Strychu
RAJ WARIATÓW
19:00 Teatr Modrzejewskiej w Legnicy
PRZYJAZNE DUSZE
20:00 Wrocławski Teatr Komedia

WYSTAWY » » » 
KATARZYNA KLICH
NA DRUGIM BRZEGU GRAJą
18:00 Klub Pod Kolumnami

SPOTKANIA » » » 
DZIE DZIC TWO UTRA CO NE. O DOL NO -
ŚLą SKICH ZA BYT KACH, KTÓ RE NIE
PRZE TRWA ŁY PRÓ BY CZA SU
12:00 Muzeum Narodowe
RUSZ NI KAR STWO AR TY STYCZ NE
I HI STO RYCZ NE SZOP KAR STWO

DLA DZIECI » » » 
NASZA MAMA CZARODZIEJKA
9:00 11:00 Teatr Muzyczny Capitol
CZARODZIEJSKI FLET
10:00 Wrocławski Teatr Lalek
PO SZNURKU
10:30 Wrocławski Teatr Lalek

13 STYCZNIA PIąTEK
KONCERTY » » » 

KONCERT MUZYKI DAWNEJ
MICHELE CINQUINA
14:00 AMKL, Sala Kameralna
PRZEGLąD KOLĘDY TRADYCYJNEJ
18:00 Klub Pod Kolumnami
MUZYKA FILMOWA
19:00 NFM, Sala Główna KGHM
SHANTYMANI GRAJą Z WOŚP!
19:00 Klub Stara Piwnica
SINGLADIES, 
CZYLI KOBIECY ŚWIAT MUSICALU
19:00 Filharmonia Dolnośląska, Jelenia G.
WIECZÓR Z PIOSENKą POETYCKą:
JAZZUS BAND "STACHURA I INNI"
20:00 Klub A`propos, Wałbrzych
JAN KONDRAK 20:30 Klub Pieśniarze

SPEKTAKLE » » » 
JAKBY NIGDY NIC 10:00 Teatr PWST
LIŻĘ TWOJE SERCE
19:00 Teatr Muzyczny Capitol
ANTYKABARET 
19:00 Klub Stary Klasztor
GAŁGAN 19:00 WTW, Mała Scena
PATERNOSTER 
19:00 WTW, Scena na Strychu
TA PIOSENKA BRZMI ZNAJOMO
19:00 Caffe Modieska w Legnicy

29 stycznia 19:30 | Stary Klasztor
Sala Gotycka, ul. Purkyniego 1, Wrocław



KRA KOW SKIE 
15:00 Muzeum Etnograficzne
MIERZ SI ŁĘ NA ZA MIA RY. 
NIE ZA MIAR PO DŁUG SIŁ
16:00 Muzeum Pana Tadeusza
HAMLET, CZYLI 
CO JEST W POLSCE – DO MYŚLENIA
18:00 IG, Sala Teatru Laboratorium
WIECZÓR AUTORSKI 
ALFREDA KAMPY
19:00 Galeria Ślimak

WYCIECZKI » » » 
LEŚNICA / LAS MOKRZAŃSKI / MOKRA
10:00 pętla 10 i 20, Leśnica

DLA DZIECI » » » 
NASZA MAMA CZARODZIEJKA
10:00 12:00 Teatr Muzyczny Capitol
FAMILIJNE PORANKI W MUZEUM 
11:00 Muzeum Ziemi Kłodzkiej, Kłodzko
SZTUKA NADAWANIA ZNACZEŃ 
12:00 Muzeum Pana Tadeusza
CZARODZIEJSKI FLET
15:00 Wrocławski Teatr Lalek
PO SZNURKU
17:00 Wrocławski Teatr Lalek

15 STYCZNIA NIEDZIELA
KONCERTY » » » 

FI NAŁ WOŚP: CARRANTUOHILL,
SALAKE, FOLIBA, STRAIN, CLOCK
MACHINE, COCHISE, NIKOLA WARDA,
CHORZY, PULL THE WIRE
13:00 pl. Nowy Targ
BOB ONE & BAS TAJPAN, NOVEMBER
PROJECT, PERCIVAL, SAME SUKI, GI TA -
RO WE PRZE BO JE WSZECH CZA SÓW
15:00 Klub Stary Klasztor
EKUMENICZNE 

SPOTKANIE NOWOROCZNE
18:00 Oratorium Marianum
KONCERTY BRANDENBURSKIE
18:00 NFM, Sala Czerwona
KAMILYA JUBRAN 
& WERNER HASLER
19:00 NFM, Sala Główna KGHM

SPEKTAKLE » » » 
LIŻĘ TWOJE SERCE
17:00 Teatr Muzyczny Capitol
PATERNOSTER 
18:00 WTW, Scena na Strychu
RAJ WARIATÓW
19:00 Teatr Modrzejewskiej w Legnicy
PRZYJAZNE DUSZE
20:00 Wrocławski Teatr Komedia

WYSTAWY » » » 
NIECZYTELNOŚć. PALIMPSESTY
Opro wa dza nie ku ra tor skie z udzia -
łem ar tyst ki So phii Pompéry
16:00 Muzeum Pana Tadeusza

FILMY » » » 
TROLE 11:00 Centrum Kultury Zachód
MÓJ PRZYJACIEL BORYS NIEMCOW
17:00 Centrum Kultury Zachód
PITBULL NIEBEZPIECZNE KOBIETY
17:00 Centrum Kultury Zachód

SPOTKANIA » » » 
WOŚP: CZERPANIE KART KI
W KSZTAŁ CIE SER CA
9:00-15:00 Muzeum Pa pier nic twa
w Dusz ni kach Zdro ju, ul. Kłodz ka 42
BAROK WYKŁAD
12:00 Muzeum Narodowe

WYCIECZKI » » » 
BOROWA OLEŚNICKA 
– KA MIEŃ – DŁU GO ŁĘ KA 
8:20 Dworzec Główny PKP

27 stycznia 20:00 | Stara Piwnica,
Krupnicza 15 we Wrocławiu



SPEKTAKLE » » » 
RAJ WARIATÓW
11:00 Teatr Modrzejewskiej w Legnicy
POŻEGNANIE Z BOGIEM
19:00 Centrum Sztuki Impart

SPOTKANIA » » » 
CZARNOBYL I FUKUSHIMA
18:30 MBP Filia 57

DLA DZIECI » » » 
CZYTANIE NA DYWANIE
9:30 Teatr Muzyczny Capitol
CZARODZIEJSKI FLET
10:00 Wrocławski Teatr Lalek
PROSTA HISTORIA
10:30 Wrocławski Teatr Lalek

18 STYCZNIA ŚRODA
KONCERTY » » » 

KONCERT KOLĘDOWO-KARNAWAŁOWY
18:00 AMKL, Sala Teatralna
SILIUS TRIO 20:00 NFM, Sala Kameralna

SPEKTAKLE » » » 
RAJ WARIATÓW
11:00 Teatr Modrzejewskiej w Legnicy
DZIWNY PASAŻER 
19:00 WTW, Mała Scena
LENINGRAD
19:00 Centrum Sztuki Impart
NARWANI IMPRO SHOW
19:00 Klub Proza 

WYSTAWY » » » 
SPÓJRZ OKIEM AR TY STY wy sta wa po -
kon kur so wa prac dzie ci i mło dzie ży in -
spi ro wa nych twór czo ścią PICASSA
12:00 Galeria MDK Śródmieście

SPOTKANIA » » » 

POLACY I ŻYDZI 
W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ
18:00 Klub Muzyki i Literatury

DLA DZIECI » » » 
KARNAWAŁ W BRAZYLII
9:00 11:30 NFM, Sala Główna KGHM

19 STYCZNIA CZWARTEK
KONCERTY » » » 

W 80 UDERZEŃ DOOKOŁA ŚWIATA
19:00 NFM, Sala Czerwona 
SERDECZNY KONCERT DLA AGATKI
19:00 MDK Śródmieście
KRÓL 20:00 Klub Stara Piwnica
MONIKA BORZYM
20:00 Klub Stary Klasztor

SPEKTAKLE » » » 
LENINGRAD
19:00 Centrum Sztuki Impart
DZIWNY PASAŻER 
19:00 WTW, Mała Scena
KOLACJA DLA GŁUPCA
20:00 Wrocławski Teatr Komedia

WYSTAWY » » » 
LUDWIK GRONOWSKI. FOTOGRAFIE
17:00 Muzeum Architektury

SPOTKANIA » » » 
ROBÓTKI W SALONIE
11:00 Muzeum Pana Tadeusza
HERBERTIADA PODMUCH WIATRU
14:00 Wrocławskie Centrum Seniora
JAK SKUTECZNIE 
OSIąGAć CELE W 2017?
18:00 Księgarnio Kawiarnia Nalanda

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

DLA DZIECI » » » 
NASZA MAMA CZARODZIEJKA
10:00 12:00 Teatr Muzyczny Capitol
W LODOWEJ ANTARKTYDZIE -
NIEDZIELNY PORANEK MUZYCZNY
10:30 Filharmonia Dolnośląska, Jelenia G.
CZARODZIEJSKI FLET
11:00 Wrocławski Teatr Lalek
NIEDZIELNY PORANEK WE WRO
12:30 Centrum Sztuki WRO
PINOKIO
12:30 Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu
PO SZNURKU
17:00 Wrocławski Teatr Lalek

16 STYCZNIA PONIEDZIAŁEK
KONCERTY » » » 

168. KONCERT STYPENDYŚCI
SAMORZąDU WROCŁAWIA – MIASTU
18:00 Klub Muzyki i Literatury
GRZEGORZ TURNAU
I ANDRZEJ SIKOROWSKI
19:00 Teatr im. Norwida, Jelenia G.

SPEKTAKLE » » » 
POŻEGNANIE Z BOGIEM
19:00 Centrum Sztuki Impart

SPOTKANIA » » » 
DECOUPAGE DLA DOROSŁYCH
17:00 Brzuch Centrum trawienia Wizji
WARSZTATY LITERACKIE
18:00 Salonik Trzech Muz

17 STYCZNIA WTOREK
KONCERTY » » » 

CHRISTMAS TIME
18:00 Klub Pod Muzami, Lubin
KAZIK I KWARTET PROFORMA
20:00 Klub Stary Klasztor

27 stycznia 19:00 | Kłodzki Ośrodek
Kultury, pl. Jagiełły  1, Kłodzko

16 stycznia 19:00 | Teatr im. Norwida,
al. Wojska Polskiego 38, Jelenia Góra



TESLA VS EDISON
10:30 Wrocławski Teatr Lalek

21 STYCZNIA SOBOTA
KONCERTY » » » 

KONCERT OPERETKI WIEDEŃSKIEJ -
W RYTMIE WALCA I CZARDASZA
17:00 Centrum Kultury Muza, Lubin
MISSA BAROCA
17:30 Kościół pw. św. Stanisława, Doroty 
i Wacława, pl. Wolności 3
TRZY KOBIETY I X MUZA
18:00 NFM, Sala Kameralna
CISZA JAK TA
18:00 Centrum Kultury Muza, Lubin
BETHEL 19:00 Klub Stary Klasztor
MARCIN SKRZYPCZAK
20:00 Galeria Ślimak

SPEKTAKLE » » » 
WRAŻLIWOŚć NA OLŚNIENIE 
W NORMIE 
17:00 19:00 Teatr Muzyczny Capitol
JA, PIOTR RIVIèRE…
18:00 Teatr Muzyczny Capitol
SZANTAŻ 19:00 premiera Teatr PWST
BATORY TRANS
19:00 TP, Scena na Świebodzkim
BRAMY RAJU 19:15 WTW, Duża Scena
KONFERENCJA PTAKÓW
19:00 Teatr Modrzejewskiej w Legnicy

SPOTKANIA » » » 
POWSTANIE WIELKANOCNE 1916–2016
10:00 Muzeum Narodowe we Wrocławiu
WARSZTAT RADYKALNEGO
WYBACZANIA Z GRą SATORI
11:00 Salonik artystyczny u Daphne

W BLA SKU ŚWIĘ TO ŚCI. RE LI KWIA RZE
ŚRE DNIO WIECZ NEJ EU RO PY
12:00 Muzeum Narodowe we Wrocławiu
HIP-HOP FESTIVAL
17:00 CETiK, Stronie Śląskie

WYSTAWY » » » 
DR JEKYLL AND MRS HYDE
OPROWADZANIE KURATORSKIE
12:00 Galeria Ring w Legnicy
NIECZYTELNOŚć. PALIMPSESTY
Spotkanie z Michałem Martychowcem
16:00 Muzeum Pana Tadeusza

SPOTKANIA » » » 
SLAM POD KOLUMNAMI
18:00 Klub Pod Kolumnami

WYCIECZKI » » » 
KO ŁA CZÓW – ZAM KO WA GÓ RA 
– TA TAR SKI OKOP – NIEM CZA 
8:00 Dworzec PKS
SOBÓTKA / PRZEŁĘCZ POD WIEŻYCą
/ ZAMEK GÓRKA
9:40 poczekalnia Dworca PKS

DLA DZIECI » » » 
WIE LO PO KO LE NIO WY BAL PRZE BIE RAŃ -
CÓW DLA BAB CI, DZIAD KA I WNU CZąT
12:00-14:00 CK Agora
TESLA VS EDISON
13:00 Wrocławski Teatr Lalek
NOC BEZ KSIĘŻYCA
15:00 Wrocławski Teatr Lalek

22 STYCZNIA NIEDZIELA
KONCERTY » » » 

KONCERT KOLĘD
16:00 18:00 NFM, Sala Czerwona
KONCERT KARNAWAŁOWY PSM
17:00 Filharmonia Dolnośląska, Jelenia G.

20 STYCZNIA PIąTEK
KONCERTY » » » 

KONCERT ORKIESTRY SMYCZKOWEJ
18:00 Ząbkowicki Ośrodek Kultury
PROMETEUSZ: POEMAT OGNIA
19:00 NFM, Sala Główna KGHM
WALC - TO NIE TYLKO STRAUSS
19:00 Filharmonia Dolnośląska, Jelenia G.
STANDARD JAZZ BAND
19:00 Klub Pod Muzami, Lubin
DIKANDA – MUZYKA CZTERECH
STRON WSCHODU 
20:00 Klub A`propos, Wałbrzych
MARIA PESZEK
20:00 Klub Stary Klasztor

SPEKTAKLE » » » 
KONFERENCJA PTAKÓW
11:00 Teatr Modrzejewskiej w Legnicy
JA, PIOTR RIVIèRE…
18:30 Teatr Muzyczny Capitol
BATORY TRANS
19:00 TP, Scena na Świebodzkim
BRAMY RAJU 19:15 WTW, Duża Scena
KOLACJA DLA GŁUPCA
20:00 Wrocławski Teatr Komedia

WYSTAWY » » » 
KOLEKCJA MARXA... OPROWADZANIE
17:00 Pawilon Czterech Kopuł
ZDROJE ZIEMI KŁODZKIEJ 
NA DAWNEJ KARCIE POCZTOWEJ 
17:00 Muzeum Ziemi Kłodzkiej, Kłodzko

SPOTKANIA » » » 
BAL POD KOLUMNAMI
18:00 Klub Pod Kolumnami

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

Centrum Kultury Wrocław-Zachód,
ul. Chociebuska 4-6



ZESPÓŁ ŚPIEWACZEK MIEJSKICH
ZDRA DA OSIE DLA kon cert tra dy cyj -
nych ko lęd ukra iń skich
18:00 Ukraiński Kościół Greckokatolicki, 
pl. Biskupa Nankiera 15
GRUPA MOCARTA 
JUBILEUSZ 20.LECIA
19:00 NFM, Sala Główna KGHM
ILLUSION THE BEST OF
19:00 Klub Stary Klasztor

SPEKTAKLE » » » 
KABARET SMI LE – TO CI TŁUMACZĘ!
16:00 Centrum Kultury Muza, Lubin
JA, PIOTR RIVIèRE…
17:00 Teatr Muzyczny Capitol
MAYDAY 2
18:00 Wrocławski Teatr Komedia
BRAMY RAJU 18:15 WTW, Duża Scena
WRAŻLIWOŚć NA OLŚNIENIE 
W NORMIE 
19:00 Teatr Muzyczny Capitol
BATORY TRANS
19:00 TP, Scena na Świebodzkim
KONFERENCJA PTAKÓW
19:00 Teatr Modrzejewskiej w Legnicy

WYSTAWY » » » 
DO CZTERECH RAZY SZTUKA! 
oprowadzanie tematyczne
11:00 16:00 Pawilon Czterech Kopuł

DLA DZIECI » » » 
KARNAWAŁ W BRAZYLII
11:00 NFM, Sala Główna KGHM
NOC BEZ KSIĘŻYCA
11:00 Wrocławski Teatr Lalek
NIEDZIELNY PORANEK WE WRO
12:30 Centrum Sztuki WRO
PIOTRUŚ PAN
12:30 Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu

TESLA VS EDISON
13:00 Wrocławski Teatr Lalek

23 STYCZNIA PONIEDZIAŁEK
KONCERTY » » » 

KONCERT KAMERALNY 
Z CYKLU FORTEPIAN +
18:00 AMKL, Sala Teatralna
EDYTA GEPPERT
19:00 Teatr im. Norwida, Jelenia G.

SPEKTAKLE » » » 
ZEMSTA
11:00 14:00 Wrocławski Teatr Komedia

SPOTKANIA » » » 
PAPIEROWA WIKLINA – WARSZ TA TY
11:00 Brzuch Centrum trawienia Wizji
RENATA PAWERA 
MY ŚLI PRZY KA WIE opra wa mu zycz -
na: Elż bie ta i Pa weł Kołodziejczyk
18:00 Salonik Trzech Muz

24 STYCZNIA WTOREK
KONCERTY » » » 

BALLET DE LA MUSIQUE
11:30 NFM, Sala Główna KGHM
VIKTOR KUZNETSOV 
RECITAL SKRZYPCOWY
19:00 AMKL, Sala Koncertowa

SPEKTAKLE » » » 
KONFERENCJA PTAKÓW
11:00 Teatr Modrzejewskiej w Legnicy
SZANTAŻ 18:00 Teatr PWST
DZIWNY PASAŻER 
19:00 WTW, Mała Scena

DLA DZIECI » » » 
CZYTANIE NA DYWANIE
9:30 Teatr Muzyczny Capitol

NOC BEZ KSIĘŻYCA
10:00 Wrocławski Teatr Lalek
TESLA VS EDISON
10:30 Wrocławski Teatr Lalek
SMERFY LIVE ON STAGE
18:00 Hala Stulecia

25 STYCZNIA ŚRODA
KONCERTY » » » 

ZŁOTA ERA HOLLYWOOD
19:00 NFM, Sala Czerwona
PROJEKT VOLODIA - PIOSENKI
WŁODZIMIERZA WYSOCKIEGO
20:00 Klub Stary Klasztor

SPEKTAKLE » » » 
SZANTAŻ 18:00 Teatr PWST
DZIWNY PASAŻER 
19:00 WTW, Mała Scena

SPOTKANIA » » » 
HERBERTIADA 
CIENIEM WIATRU ZAPISANE
16:00 Civitas Christiana
KA MIE NIE I ICH MOC, CZY LI O NIE ZWY -
KŁYCH WŁA ŚCI WO ŚCIACH MI NE RA ŁÓW
16:00 CETiK, Stronie Śląskie
JESTEM, OCALAŁEM
spotkanie autorskie Gabriela
Leonarda Kamińskiego
18:00 Klub Muzyki i Literatury

DLA DZIECI » » » 
NOC BEZ KSIĘŻYCA
10:00 Wrocławski Teatr Lalek
POLOWANIE NA  SNARKA
11:00 Teatr Modrzejewskiej w Legnicy
SMERFY LIVE ON STAGE
18:00 Hala Stulecia

31 stycznia 18:00



26 STYCZNIA CZWARTEK
KONCERTY » » » 

KONCERT SEMESTRALNY PSM
17:00 Filharmonia Dolnośląska, Jelenia G.
RAGTIME 19:00 NFM, Sala Kameralna
KRZYSZTOF ZALEWSKI ZŁOTO
20:00 Klub Stary Klasztor

SPEKTAKLE » » » 
SZANTAŻ 18:00 Teatr PWST
WSZYSCY=BOGOWIE WE KRWI
19:00 IG, Sala Teatru Laboratorium
SILESIA, SILENTIA
19:00 WTW, Scena na Strychu
PSYCHOTERAPIA 
CZYLI SEX W ŻYCIU CZŁOWIEKA
20:00 Wrocławski Teatr Komedia

SPOTKANIA » » » 
DE SANC TIS AN GE LIS LI BEL LUS CZY -
LI TO MA SZA MA KOW SKIE GO
O ŚWIĘ TYCH ANIO ŁACH OPO WIEŚć
17:00 Ossolineum, Aula
JAK PRZESTAć SIĘ KRYTYKOWAć 
I ZACZąć SIEBIE LUBIć?
17:30 Centrum Aktywnego Rozwoju
MEANDRY WOLNOŚCI – WIECZÓR
AUTORSKI ANDRZEJA LICZMONIKA
19:00 Galeria Ślimak

DLA DZIECI » » » 
KRĘCIPUPA
10:00 Wrocławski Teatr Lalek
POLOWANIE NA  SNARKA
11:00 Teatr Modrzejewskiej w Legnicy

27 STYCZNIA PIąTEK
KONCERTY » » » 

CISZA JAK TA
18:00 Klub Pod Muzami, Lubin

SYMFONIA BOHATERSKA
19:00 NFM, Sala Główna KGHM
TERESA WERNER
19:00 Filharmonia Dolnośląska, Jelenia G.
JANUSZ YANINA IWAŃSKI 
& 4 GRAMY: KRĘCI SIĘ
20:00 Klub A`propos, Wałbrzych
WITEK MUZYK ULICY
20:00 Klub Stara Piwnica
POGODNO 20:00 Klub Stary Klasztor

SPEKTAKLE » » » 
NINE 19:00 Teatr Muzyczny Capitol
ATRAKCYJNY POZNA PANIą...
17:00 Centrum Kultury Zachód
EDUKACJA RITY
18:00 Wrocławski Teatr Komedia
SZANTAŻ 18:00 Teatr PWST
SILESIA, SILENTIA
19:00 WTW, Scena na Strychu
PÓŁ NA PÓŁ
19:00 Kłodzki Ośrodek Kultury
WSZYSCY=BOGOWIE WE KRWI
19:00 IG, Sala Teatru Laboratorium
PORWANIE
19:00 Sala Koncertowa Radia Wrocław 
TA PIOSENKA BRZMI ZNAJOMO
19:00 Caffe Modieska w Legnicy
SZALONE NOŻYCZKI
20:10 Wrocławski Teatr Komedia

WYSTAWY » » » 
KOTKI W KROPKI WERNISAŻ
14:00 CK Agora
KOLEKCJA MARXA... OPROWADZANIE
17:00 Pawilon Czterech Kopuł

WY CIECZ KI
KRA JO ZNAW CZE

28 STyCZNIA 2017
• BER LIN – GRU NE WO CHE

czy li Świa to we Tar gi Żyw no ści
w pro gra mie tak że zwi edza nie

| Mu zeum Tech ni ki

6-9 KWIETNIA 2017
• WARSZAWA

| Za mek Kró lew ski | Wi la nów
| Mu zeum Ży dow skie | Bel we der
| Pa łac na Wo dzie w Ła zien kach

| Stu dio TV na ul. Wo ro ni cza
| Pa łac Kul tu ry i Na uki

| Sta re Mia sto
| Kra kow skie Przed mie ście

• dla chęt nych – Te atr RO MA
– mu si cal Mam ma Mia!

9-11 CZERWCA 2017
• NO RYM BER GA – RA TY ZBO NA

w programie m.in.:
| Wnętrza pałacu książąt

Thurn und Taxis
| Sala procesu norymberskieg

| Bunkier gdzie hitlerowcy ukryli
skradzione dzieła sztuki

| Gotyckie katedry

IN FO I ZA PI Sy:
tel. 609 941 775 – BOT Po dróż nik,

wy ciecz ki po dro znik@wp.pl,
www.bot po dro znik.pl

Książka za kraty
Do 30 stycznia 16:00
Muzeum Współczesne Wrocław,
pl. Strzegomski 2A
Nie po trzeb ne książ ki nie mu szą tra fić
na ma ku la tu rę. Moż na prze ka zać je
więź niom.
Ogól no pol ska ak cja czy tel ni cza Książ -
ka za kra ty ru szy ła po raz siód my,
a Mu zeum Współ cze sne Wro cław bie -
rze w niej udział po raz czwar ty.
W tym ro ku po raz ko lej ny zbie ra ne są
książ ki, ga ze ty, cza so pi sma oraz au dio -
bo oki, pły ty CD i DVD dla osa dzo nych
w Za kła dzie Kar nym w Wo ło wie.

Miej sce zbiór ki: ka sa Mu zeum Współ cze sne go Wro cław i Be au ti ful Tu be.
Ak cja trwa do 30 stycz nia 2017. Po my sło daw czy ni: Agniesz ka Kłos

DLA DZIECI » » » 
CO KROKODYL JADA NA OBIAD
10:00 Wrocławski Teatr Lalek
KRĘCIPUPA
10:30 Wrocławski Teatr Lalek
HYDROKOSMOS
11:00 TP, Scena Grzegorzewskiego
POLOWANIE NA  SNARKA
11:00 Teatr Modrzejewskiej w Legnicy
POMNIK 13:00 Wrocławski Teatr Lalek

28 STYCZNIA SOBOTA
KONCERTY » » » 

GALA DISCO VOL. 3
17:00 Nowa Hala RCS, Lubin
4 PORY ROKU – PRZEZ KONTYNENTY
18:00 NFM, Sala Czerwona
TERESA WERNER
18:00 Sala Koncertowa Radia Wrocław
KONCERT GITAROWY
18:00 AMKL, Sala Koncertowa



® nr 103265 | ® nr 223582
Wy daw ca: Co Jest Gra ne
Agen cja Wy daw ni czo -Re kla mo wa,
Gra ży na Mi gnie wicz
Ad res ko re spon dencyj ny:
Co Jest Gra ne skr. poczt. 1007,
50-950 Wro cław 68 
Re dak tor na czel ny:
Gra ży na Mi gnie wicz
gra zy na.mi gnie wicz@co je st gra ne.pl
In ter net: https://co je st gra ne. pl
E -Ma il: re dak cja@co je st gra ne.pl
Re dak cja: tel. +48 666 878 930
Re kla ma: re kla ma@co je st gra ne.pl
Druk: Dru kar nia KiD

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.

adresy do kalendarium Co Jest Grane
AMKL: Sala Koncertowa, 
Sala Teatralna, Sala Kameralna

pl. Jana Pawła II nr 2, Wrocław
Brzuch Centrum trawienia Wizji

Białoskórnicza 26, Wrocław
Centrum Aktywnego Rozwoju 

Powstańców Śląskich 125/7, Wrocław
Centrum Kultury Muza 

Armii Krajowej 1, Lubin
Centrum Kultury Agora

Serbska 5, Wrocław
Centrum Kultury Zamek 

pl. Świętojański 1, Wrocław
Centrum Kultury Zachód 

Chociebuska 4-6, Wrocław
Centrum Sztuki Impart 

Mazowiecka 17, Wrocław
Filharmonia Dolnośląska 

Piłsudskiego  60, Jelenia Góra
Galeria Entropia

Rzeźnicza 4, Wrocław
Galeria Ślimak 

pl. Konstytucji 3 Maja 4, Wrocław
Hala Stulecia, Sala Audytoryjna,
Wrocławskie Centrum Kongresowe,
Centrum Poznawcze, 
Centrum Technologii Audiowizualnych

Wystawowa 1, Wrocław
Imperium Music Club 

Gdańska 29, Bolesławiec
Katedra pw. św. Marii Magdaleny 

Szewska 10, Wrocław
Klub A`propos

Winiawskiego 82, Wałbrzych
Klub Carpe Diem 

Wita Stwosza 16, Wrocław
Klub Firlej

Grabiszyńska 56, Wrocław
Klub Manana Cafe

św. Mikołaja 8-10, Wrocław
Klub Muzyki i Literatury 

pl. T. Kościuszki 10, Wrocław
Klub Pieśniarze

Szewska 68a, Wrocław
Klub Pod Kolumnami 

pl. św. Macieja 21, Wrocław
Klub Proza

Przejście Garncarskie 2, Wrocław
Klub Stara Piwnica 

Krupnicza 15, Wrocław
Klub Stary Klasz tor 

Purkyniego 1, Wrocław
Kontury Kultury 

Jagiellończyka 10a, Wrocław
Księgarnio Kawiarnia Nalanda 

pl. Kościuszki 12, Wrocław
MDK Śródmieście 

Dubois 5, Wrocław
MBP Filia 57 

Szewska 78, Wrocław
Muzeum Pana Tadeusza 

Kamienica Pod Złotym Słońcem, 
Rynek 6, Wrocław

Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku 
Łukasiewicza 4, Kłodzko

Muzeum Narodowe 
pl. Powstańców Warszawy 5, Wrocław

Muzeum Współczesne Wrocław 
pl. Strzegomski 2a Wrocław

NFM: Sala Główna KGHM, Sala Czarna,
Sala Czerwona, Sala Kameralna

pl. Wolności 1, Wrocław
Ossolineum: Aula

Szewska 35, Wrocław
ODT Światowid 

Sempołowskiej 54A, Wrocław
Oratorium Marianum 

pl. Uniwersytecki 1, Wrocław
Panorama Racławicka 

Purkyniego 11, Wrocław
Pawilon Czterech Kopuł 

Wystawowa 1, Wrocław
Sala Koncertowa Radia Wrocław

Karkonoska 10, Wrocław
Salonik artystyczny u Daphne 

Ulanowskiego 22A, Wrocław
Salonik Trzech Muz 

Zawalna 7, Wrocław
Spółdzielczy Dom Kultury 

Widna 17, Wrocław
Strzegomskie Centrum Kultury

Paderewskiego 36, Strzegom
Świdnicki Ośrodek Kultury

Rynek 43, Świdnica
TPW Scena Kameralna 

Świdnicka 28, Wrocław
TPW Scena im. J. Grzegorzewskiego 

Gabrieli Zapolskiej 3, Wrocław
TPW Scena na Świebodzkim 

pl. Orląt Lwowskich 20c, Wrocław
Teatr Lalki i Aktora 

Mariana Buczka 16, Wałbrzych
Teatr Muzyczny Capitol 

J. Piłsudskiego 67, Wrocław
Teatr PWST

Braniborska 59, Wrocław
Teatr Zdrojowy 

Kościuszki 19, Szczawno Zdrój
Teatr im. C.K. Norwida

al. Wojska Polskiego 38, Jelenia Góra
Teatr Zdrojowy

Parkowa 2, Polanica Zdrój
Wrocławskie Centrum Seniora

pl. Dominikański 6, Wrocław
Wrocławski Teatr Współczesny WTW 

Rzeźnicza 12, Wrocław
Wrocławski Teatr Lalek
Wrocławski Teatr Komedia

pl. Teatralny 4, Wrocław
Wędrówki Pub 

Podwale 37/38, Wrocław
Centrum Sztuki WRO

Widok 7, Wrocław
Zdrojowy Teatr Animacji 

Park Zdrojowy 1, Cieplice, Jelenia Góra
Ząbkowicki Ośrodek Kultury 

Rynek 24, Ząbkowice Śląskie

cojestgrane.pl
ogólnopolski, samoobsługowy serwis
informacji kulturalnej
CO MIESIąC:
– wydanie elektroniczne Miesięcznika
notuje 20-30 tys. pobrań
– organizatorzy samodzielnie
zamieszczają ponad 3.300 wydarzeń
– odwiedza Nas ponad 111.000 unikalnych
użytkowników
– rejestrujemy ponad 650.000
potwierdzonych odsłon bannera
– obsługujemy ponad 4. 200.000 
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

reklama@cojestgrane.pl

REKLAMUJ SIĘ W CJG
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



7. NO WO ROCZ NY KON CERT CHA RY -
TA TYW NY NA RZECZ POD OPIECZ -
NYCH FUN DA CJI WRO CŁAW SKIE HO -
SPI CJUM DLA DZIE CI
19:00 NFM, Sala Główna KGHM
VINCENT 20:00 Klub Stary Klasztor

SPEKTAKLE » » » 
POZORY MYLą
17:00 ATM Scena na Bielanach
NINE 18:00 Teatr Muzyczny Capitol
WSZYSCY=BOGOWIE WE KRWI
19:00 IG, Sala Teatru Laboratorium
SILESIA, SILENTIA
19:00 WTW, Scena na Strychu
HYMN NARODOWY
19:00 Teatr Modrzejewskiej w Legnicy
KOLACJA NA CZTERY RĘCE
20:00 Wrocławski Teatr Komedia

WYSTAWY » » » 
STROŃSKICH SENIORÓW WYPRAWY
PO ŚWIECIE W FOTOGRAFIACH:
TAJLANDIA/KAMBODŻA/LAOS
16:00 CETiK, Stronie Śląskie

SPOTKANIA » » » 
CHIŃSKI NOWY ROK
10:00-17:00 Muzeum Narodowe
MIŁOŚć I POŻąDANIE NA KARTACH
STAREGO TESTAMENTU
12:00 Muzeum Narodowe
PEGGY GUGGENHEIM 
I JEJ WENECKA KOLEKCJA SZTUKI
16:00 Pawilon Czterech Kopuł
SRI LANKA - ODNALEźć SZCZĘŚCIE
7544 KM AWAY
18:00 Wędrówki Pub

WYCIECZKI » » » 
BERLINA - GRUNE WOCHE – ŚWIA -

TO WE TAR GI ŻYW NO ŚCI ORAZ
ZWIEDZANIE MU ZEUM TECH NI KI
info: 609.941.775
KLECINA – OPORÓW 
– NOWY DWÓR – KUźNIKI 
10:00 pętla 17, Kuźniki

DLA DZIECI » » » 
CO KROKODYL JADA NA OBIAD
11:00 Wrocławski Teatr Lalek
KRĘCIPUPA
13:00 Wrocławski Teatr Lalek
KOSMOS – BAL KAR NA WA ŁO WY DLA
DZIE CI I RO DZIN
14:00-15:30 CBK Fama
HYDROKOSMOS
17:00 TP, Scena Grzegorzewskiego
POMNIK 19:00 Wrocławski Teatr Lalek

29 STYCZNIA NIEDZIELA
KONCERTY » » » 

CHODU I HOP!!!
17:00 Centrum Kultury Zachód
BE TLE JEM WRO CŁAW SKIE
TGD, NIE MEN, MA RI KA, BA DACH, 
MA TE.O. ORAZ CU GOW SKI
18:00 Hala Stulecia
ZDERZENIE ŚWIATÓW
19:00 NFM, Sala Główna KGHM
NOWOROCZNE PRZEBOJE CAPELLI
ZAMKU RYDZYŃSKIEGO I SOLISTÓW
19:00 CK Agora
SORRY BOYS 
19:30 Klub Stary Klasztor

SPEKTAKLE » » » 
NINE 17:00 Teatr Muzyczny Capitol
SZALONE NOŻYCZKI
17:00 Wrocławski Teatr Komedia

SILESIA, SILENTIA
19:00 WTW, Scena na Strychu
HYMN NARODOWY
19:00 Teatr Modrzejewskiej w Legnicy

SPOTKANIA » » » 
BAROK W POLSCE
12:00 Muzeum Narodowe

DLA DZIECI » » »
NIEDZIELNY PORANEK WE WRO
12:30 Centrum Sztuki WRO
FRANIA PIORUN
12:30 Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu
KRĘCIPUPA
13:00 Wrocławski Teatr Lalek
POMNIK 17:00 Wrocławski Teatr Lalek

30 STYCZNIA PONIEDZIAŁEK
SPOTKANIA » » » 

KSIąŻKA ZA KRATY
16:00 Muzeum Współczesne Wrocław
ZABAWKI DLA DOMOWYCH PUPILI
16:30 Brzuch Centrum trawienia Wizji
WARSZTATY LITERACKIE
18:00 Salonik Trzech Muz

31 STYCZNIA WTOREK
SPOTKANIA » » » 

CZY W DZISIEJSZYCH CZASACH
SAMO SŁOWO MOŻE SIĘ OBRONIć?
18:00 Klub Muzyki i Literatury

DLA DZIECI » » » 
CZYTANIE NA DYWANIE
9:30 Teatr Muzyczny Capitol
CO KROKODYL JADA NA OBIAD
10:00 Wrocławski Teatr Lalek
POMNIK
13:00 19:00 Wrocławski Teatr Lalek




