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KON CERT PA SJA FLA MEN CO
z udzia łem gwiaz dy

LA FAR Ru CALA FAR Ru CA
5 marca, godz. 19:005 marca, godz. 19:00
Sy na go ga Pod Bia łym Bo cia nem we Wro cławiu, ul. P. Włod ko wi ca 7
Bi le ty: 130/110 zł | EM PiK | even tim.pl | tic ket pro.pl | przed kon cer tem

FLA MEN CO, JAZZFLA MEN CO, JAZZ II Mu ZY KA ŚWIA TAMu ZY KA ŚWIA TA
6 marca, godz. 18:306 marca, godz. 18:30
Sa la Kon cer to wa Ra dia Wro cław, ul. Kar ko no ska 10. Wstęp wolny

Or ga ni za to r: Mło dzie żo wy Dom Kul tu ry Wro cław-Krzy ki
In fo i program: www.fla men co.mdk -krzy ki.pl/fla men co | Fa ce bo ok

IX Mię dzy na ro do wy Fe sti wa l
Sztu ka Łą czy Po ko le nia
In spi ra cje Fla men co | Prze ni ka nie Kul tur

Organizatorzy:

Partnerzy:

Patronat medialny:

In spi ra cje Fla men co | Prze ni ka nie Kul tur
IX Mię dzy na ro do wy Fe sti wa l – Sztu ka Łą czy Po ko le nia
4-9 marca 2017

Fe sti wal ma cha rak ter edu ka cji mię dzy kul tu ro wej pro mu ją cej po sta wy otwar to ści na róż no rod -
ność kul tu ro wą i roz wój dia lo gu mię dzy po ko le nio we go. W pro gra mie dwa głów ne wy da rze nia:

PA sJA FLA MEN CO – to spek takl no wator ski i uni kal ny, łą czy
na sce nie wie lu zna ko mi tych ar ty stów z Pol ski i z Hisz pa nii.
Gwiaz dą te go kon cer tu bę dzie ar tyst ka wiel kie go for ma tu – La Far ru ca – crème da la crème sztu ki
fla men co. Jest mat ką tak sław nych tan ce rzy jak: Far ru qu ito, Far ru i El Car pe ta, cór ką le gen dar ne -
go tan ce rza El Far ru co a także rodzoną siostrą Pilar Montoya La Faraona.
Bi le ty: Sa lo ny EM PiK | www.even tim.pl | tic ket pro.pl | Go dzi nę przed kon cer tem
KONCERT FLA MEN CO, JAZZ I MU ZY KA ŚWIA TA – wystąpią m.in.: Grupa FUERZA FLA MEN CA
z MDK -Krzy ki pod kier. An ny Pat kie wicz w skła dzie: Flo ren ty na Cie ślik, Ewa Kraw czuk, go ścin nie gi -
ta rzy sta: Piotr Sta szew ski, śpiew: Mar ta Pa si kow ska; Ze spół Tań ca Współ cze sne go z MDK -Krzy ki
pod kier. An ny Szo py -Kim so; Stu dium Pio sen ki BiS pod kier. Be aty i Sta ni sła wa To man ków; gi ta -
rzy sta fla men co: Da mian Ko wa liń ski, śpie wak fla men co: Bor ja So to; Stu dio SUE ÑOS Szko ła Fla -
men co pod kier. Aga ty Ma kow skiej; Cen trum Fla men co – szko ła tań ca Ka ta rzy ny Ra du ło wicz; MDK -
-Śród mie ście – gru pa fla men co pod kier. Ju sty ny Ja rek.
Kon cer to wi to wa rzy szy wer ni saż na gro dzo nych prac w kon kur sie pla stycz nym ET NO -POR TRE TY
– Ob li cza Ludz kich Kul tur, a tak że wy sta wa ma lar stwa: Eu ni ki Wit kow skiej i Li dii Ry gus.

Or ga ni za tor: MDK Wro cław -Krzy ki. Dy rek tor: Mał go rza ta Bro dziń ska | Ko or dy na tor: An na Pat kie wicz e -ma il: an na.pat kie wicz@wp.pl
Pro gram: www.fla men co.mdk -krzy ki.pl/fla men co | Fa ce bo ok: Fe sti wal Sztu ka Łą czy Po ko le nia In spi ra cje Fla men co Prze ni ka nie Kul tur

La Far ru ca

Zespół Fuerza Flamenca

5 marca 19:00 Bilety: 
Sy na go ga Pod Bia łym Bo cia nem,
ul. P. Włod ko wi ca 7 we Wrocławiu
PA sJA FLA MEN CO z udzia łem gwiaz dy LA FAR RU CA 
Śpiew: Ezequiel Montoya, Juan El Negro, Cajon
i palmas: Lolo Lozano Fernandez

6 marca 18:30 Wstęp wol ny!
Sa la kon cer to wa Ra dia Wro cław,
ul. Kar ko no ska 10. Wstęp wolny!
Kon cert FLA MEN CO, JAZZ I MU ZY KA ŚWIA TA
Fu zja z udzia łem mu zy ków, tan ce rzy i wo ka li stów
re pre zen tu ją cych róż ne kul tu ry



Koncert muzyki filmowej Hans Zimmer Tribute Show
4 marca 19:00

Hala Arena, ul. Wyspiańskiego 33 w Poznaniu
Wykonawcy: Polska Orkiestra Radiowa pod dyrekcją Macieja sztora
Chór Akademicki Politechniki Warszawskiej
Anna Lasota – solistka, Magdalena Miśka-Jackowska – słowo o muzyce
Program: Max steiner – fanfara Warner Bros.
Hans Zimmer: Gladiator, Incepcja, Mroczny Rycerz, Ostatni samuraj, Kod da Vinci,
Madagaskar, Kung Fu Panda, Król lew, Karmazynowy przypływ, Pearl Harbor,
Piraci z Karaibów: Na nieznanych wodach

4 mar ca 2017 ro ku Pol ska Or kie stra Ra dio wa oraz Chór Aka de mic ki Po li tech ni ki
War szaw skiej pod dy rek cją Ma cie ja Szto ra wy ko na ją w Ha li Are na w Po zna niu
jed ne z naj bar dziej roz po zna wal nych utwo rów ostat nich lat – mo ty wy zna ne
z ta kich ki no wych hi tów jak: Gla dia tor, In cep cja, Pe arl Har bor i Król lew. 
Hans Zim mer to twór ca współ cze sne go brzmie nia mu zy ki fil mo wej, ini cja tor
tren dów i praw dzi wy czło wiek -or kie stra. To rów nież pierw szy w hi sto rii ki na
kom po zy tor, któ ry osią gnął sta tus gwiaz dy. Na mu zy kę Han sa Zim me ra cho dzi
się do ki na tak, jak na no we ro le Le onar da Di Ca prio czy An ge li ny Jo lie.
Je go pra ce ce ni rów nież Ame ry kań ska Aka de mia Fil mo wa – ubie gło rocz na no -
mi na cja do Osca ra za mu zy kę do block bu ste ra In ter stel lar jest już dzie sią tą
w ka rie rze Zim me ra. Prze ło ma mi w je go twór czo ści by ły trzy gło śne ty tu ły: Kar -
ma zy no wy przy pływ, Król lew oraz Gla dia tor – pod czas mar co we go kon cer tu
bę dzie moż na usły szeć m.in. wspa nia łe su ity wła śnie z tych fil mów. 
Wi do wi sko wą opra wę kon cer tu za pew ni świetl na ilu mi na cja, pro jek cja na ekra -
nie ki no wym frag men tów fil mów oraz naj słyn niej szych fil mo wych ka drów.

Czas trwania koncertu: 80 minut | Info: www.KoncertFilmowy.pl | 
Bilety: 89, 129, 149, 169, 189 zł | www.eventim.pl | www.KoncertFilmowy.pl

Mar cin Miel czew ski
pod dy rek cją An drze ja Ko sen dia ka
Na krąż ku przy go to wa nym przez Na -
ro do we Fo rum Mu zy ki oraz CD Ac cord,
(w ra mach cy klu pre zen tu ją ce go twór -
czość mi strzów pol skie go ba ro ku),
zna la zły się utwo ry kon cer tu ją ce
(w tym wiel ko ob sa do we), a tak że dwie
can zo ny naj po pu lar niej sze go pol skie -
go kom po zy to ra XVII wieku – Mar ci na
Miel czew skie go.
Wy ko naw cy: An drzej Ko sen diak – dy -
ry gent, so li ści, Wro cław Ba ro que En -
sem ble. Re ży se ria na grań, mon taż,
ma ste ring: An drzej Sa sin, Alek san dra
Na gór ko (CD Ac cord).

Do kupienia w Salonach muzycznych!



1237-1242 Wieczory lisztowskie

ZOFIA DYNAK – for te pian
KWARTET sMYCZKOWY w składzie:
Han na Gaw liń ska/ Agniesz ka Ściąż ko – I skrzyp ce,

Weronika Pantalon – II skrzyp ce, Do mi ni ka Mi cha lak – al tów ka,
An na Ro dak – wio lon cze la

W pro gra mie utwo ry F. Cho pi na: Nok turn Es -dur op. 55 nr 2, Po lo nez es -moll op. 26 nr 2,
cztery Ma zur ki op. 17, trzy Etiu dy op. 25, Kon cert for te pia no wy e -moll op. 11 
Sło wo o mu zy ce – Ju liusz Ada mow ski

24 II g. 18.30 – Obor ni ki Ślą skie, Sa lo nik Czte rech Muz, ul. J. Pił sud skie go 13
25 II g. 18.00 – Brzeg, Za mek Pia stów Ślą skich, plac Zam ko wy 1
26 II g. 16.00 – Wło sza ko wi ce, Pa łac Suł kow skich, ul. K. Kur pińskie go 29
28 II g. 12.30 – Wro cław, Klub Mu zy ki i Li te ra tu ry, pl. T. Ko ściusz ki 10

(179 kon cert umu zy kal nia ją cy dla mło dzie ży)
28 II g. 18.00 – Wro cław, Klub Mu zy ki i Li te ra tu ry, pl. T. Ko ściusz ki 10

2 III g. 17.00 – Gło gów, Szko ła Mu zycz na, ul. Jed no ści Ro bot ni czej 14
Zo fia Dy nak na ukę gry na for te pia nie roz -
po czę ła w wie ku 6 lat. W ro ku 2010 ukoń -
czy ła z wy róż nie niem PSM II stop nia im.
R. Bu kow skie go we Wro cła wiu w kl. for te -
pia nu prof. Ol gi Ru si ny. Obec nie jest stu -
dent ką (na ro ku dy plo mo wym) wro cław -
skiej AM im. K. Li piń skie go w kl. for te pia -
nu prof. Zbi gnie wa Fa ry nia rza.
Swo je umie jęt no ści  do sko na li ła pod czas
kur sów mi strzow skich pod kie run kiem
wie lu wy bit nych pia ni stów -pe dag gów: Di na Yof fe, Ma mi ko Su da, An drzej Pi kul, An -
drzej Ja siń ski, Wło dzi mierz Obi do wicz, Or la McDo nagh, Ale xei Or lo vet sky, Mi kha il Vo -
skre sen sky, Alek san der Maz dy kow, Bil ja na Ja sic Ra do va no vic, Mi kha il Mar kov, Mu -
riel Che min, Pe ep Las smann, Sil ke -Tho ra Mat ties, Ur szu la Bart kie wicz, Ri ta Kin ka,
Alek san dra Zvir bly te, Eu glen In dijc.
Jest lau re at ką mię dzy na ro do wych kon kur sów pia ni stycz nych, m.in. III na gro dy
na XVIII Mię dzy na ro do wym Kon kur sie Pia ni stycz nym Cit ta di Bar let ta (Wło -
chy, 2008), II na gro dy na VII Mię dzy na ro do wym Kon kur sie Pia ni stycz nym Pia Te bal -
di ni (Wło chy, 2009), sze ściu na gród spe cjal nych IX Fo rum Pia ni stycz ne go Biesz cza -
dy bez gra nic (Sa nok, 2014) i II Na gro dy na Mię dzy na ro do wym Kon kur sie Mu zycz -
nym Grand Pri ze Vir tu oso w Lon dy nie (2016).
Wy stę pu je rów nież ja ko ka me ra list ka i w tej ka te go rii zdo by ła wy róż nie nie
na XV Mię dzy na ro do wym Kon kur sie Mu zycz nym im. Ju liu sza Za ręb skie go (Iza be lin -
-Ło mian ki -War sza wa, 2015).
W bo ga tym już do rob ku ar ty stycz nym pia nist ki na uwa gę za słu gu ją m.in. wy stę py
z Or kie strą Fil har mo nii Łódz kiej, udział w VI Ogól no pol skim Fe sti wa lu Pia ni stycz nym
w Ko ni nie, w cy klu kon cer to wym Ta len ty w Mu zeum Fry de ry ka Cho pi na w War sza -
wie oraz wy stę py w sie dzi bie Na ro do wej Or kie stry Sym fo nicz nej Pol skie go Ra dia
w Ka to wi cach, na 50. Fe sti wa lu Pia ni sty ki Pol skiej w Słup sku oraz w El gar Ro om,
Roy al Al bert Hall w Lon dy nie. Kon cer to wa ła w wie lu mia stach Pol ski, w Niem czech,
An glii, Fran cji oraz we Wło szech.
W la tach 2008 i 2009 otrzy ma ła sty pen dium Pre zy den ta Mia sta Wro cła wia, a w la -
tach 2014-2016 sty pen dium Rek to ra AM we Wro cła wiu dla naj lep szych stu den tów.
Kon cer ty re ali zo wa ne są dzię ki po mo cy fi nan so wej Gmi ny Brzeg, Gmi ny Miej skiej Gło gów, Gmi ny Wro cław,
Gmi ny Wło sza ko wi ce, Obor nic kie go Ośrod ka Kul tu ry i Brze skie go Przed siębiorstwa Ener ge ty ki Ciepl nej

TOWARZYSTWO im. FERENCA LISZTA
50-028 Wrocław, pl. gen. T. Kościuszki 10

tel. 600 39 36 34; www.liszt.art.pl

II Ogól no pol ski Kon kurs
Stu den tów Dy ry gen tu ry
im. Ada ma Ko py ciń skie go
27 lu te go – 4 mar ca 2017

Aka de mia Mu zycz na im. Ka ro la Li piń skie -
go we Wro cła wiu, pl. Jana Pawła II, nr 2

Na prze ło mie lu te go i mar ca Aka de mia
Mu zycz na im. Ka ro la Li piń skie go we
Wro cła wiu sta nie się znów miej scem
spo tka nia naj zdol niej szych mło dych
ka pel mi strzów, któ rzy za pre zen tu ją
swo je umie jęt no ści pod czas II Ogól no -
pol skie go Kon kur su Stu den tów Dy ry -
gen tu ry. Pierw sza je go edy cja od by ła
się w grud niu 2013 ro ku i cie szy ła się
ogrom nym po wo dze niem po twier dza -
jąc ocze ki wa nia stu den tów co do wy -
bo ru ta kiej wła śnie for my współ za -
wod nic twa. W tym miej scu chciał bym
tyl ko przy po mnieć, iż pa tro nem na sze -
go Kon kur su jest prof. Adam Ko py ciń -
ski, któ re go za słu gi dla roz wo ju mu zy ki
w po wo jen nym Wro cła wiu trud no
prze ce nić. Dla or ga ni za to rów to nie -
zwy kle waż ne, aby na si go ści mie li spo -
sob ność do wie dzieć się jak wy bit nym
ar ty stą i pe da go giem był Pro fe sor.
Za in te re so wa nie te go rocz nym Kon -
kur sem ze stro ny stu den tów jak i pe -
da go gów te go kie run ku po zwa la są -
dzić, iż sta nie się on znów wspa nia łym
wy da rze niem ar ty stycz nym po zwa la -
ją cym ujaw nić mło de dy ry genc kie ta -
len ty, a rów no cze śnie po zwo li na kom -
plek so we spoj rze nie oraz dys ku sję
nad kon dy cją i przy szło ścią mło dej pol -
skiej dy ry gen tu ry. Prze słu cha nia kon -
kur so we są otwar te dla me lo ma nów,
więc ser decz nie Pań stwa za pra sza my
do „ki bi co wa nia” na szym mło dym ar -
ty stom, któ rym życz li wość i wspar cie
ze stro ny pu blicz no ści z pew no ścią po -
zwo li na za pre zen to wa nie bar dzo in te -
re su ją cych i ory gi nal nych in ter pre ta cji
ar cy dzieł sym fo ni ki.

prof. dr hab. Ma rek Pi ja row ski
Kie row nik Ka te dry Dy ry gen tu ry

AM im. K Li piń skie go we Wro cła wiu

Dawid Jarząb, zwycięzca I edycji konkursu
fot. W. Rzeżuchowski



LLUUTTYY 22001177
WW AAKKAADDEEMMIIII  MMUUZZYYCCZZNNEEJJ
44--1100  IIII,,  ggooddzz..  1199..3300,,  DDwwoorreekk  CChhooppiinnaa,,  DDuusszznniikkii--ZZddrróójj
KONCERTY UCZESTNIKÓW XXXV ZIMOWEGO 
KURSU WOKALNEGO W DUSZNIKACH-ZDROJU **

55--1111  IIII,,  DDuusszznniikkii--ZZddrróójj
LXIII KURS PEDAGOGIKI WOKALNEJ

1177--1188  IIII,,  SSaallaa  CChhóórraallnnaa,,  bbuuddyynneekk  BB  AAMMKKLL
WARSZTATY WPROWADZAJĄCE 
W ZAGADNIENIA FIZJOLOGII MUZYKI

1188  IIII,,  ggooddzz..  1188..0000,,  SSaallaa  KKoonncceerrttoowwaa  AAMMKKLL
KON CERT KON TRA BA SO WY 
MI LO SLAV JELÍNEK I MAR CE LA JELÍNKOVÁ 
(AKA DE MIA SZTUK PIĘK NYCH 
IM. JANÁČKA W BRNIE) **

1199  IIII,,  SSaallaa  TTeeaattrraallnnaa  AAMMKKLL;;  2200  IIII,,  SSaallaa  110022  EE  AAMMKKLL
ggooddzz..  99..0000--1133..0000  ii  1155..0000--1177..0000
MISTRZOWSKI KURS KONTRABASOWY 
PROF. MILOSLAV JELÍNEK (AKADEMIA SZTUK
PIĘKNYCH IM. JANÁČKA W BRNIE) **

2200  IIII,,  ggooddzz..  1188..0000,,  SSaallaa  TTeeaattrraallnnaa  AAMMKKLL
KON CERT WY MIEN NY Z UDZIA ŁEM STU DEN -
TÓW AKA DE MII MU ZYCZ NEJ IM. IGNA CE GO 
JA NA PA DE REW SKIE GO W PO ZNA NIU **

2233  IIII  ggooddzz..  1177..3300,,  SSaallaa  TTeeaattrraallnnaa  AAMMKKLL
KON CERT WY MIEN NY Z UDZIA ŁEM STU DEN -
TÓW AKA DE MII MU ZYCZ NEJ IM. GRA ŻY NY
I KIEJ STU TA BA CE WI CZÓW W ŁO DZI **

2244  IIII,,  ggooddzz..  1199..0000,,  SSaallaa  TTeeaattrraallnnaa  AAMMKKLL
KONCERT W RAMACH CYKLU PIĄTKI Z GITARĄ **

2288  IIII  ––  33  IIIIII,,  SSaallaa  KKoonncceerrttoowwaa  AAMMKKLL
PRZESŁUCHANIA II OGÓLNOPOLSKIEGO
KONKURSU STUDENTÓW DYRYGENTURY IM.
ADAMA KOPYCIŃSKIEGO **
Harmonogram przesłuchań dostępny na: www.amuz.wroc.pl

Sza now ni Pań stwo,

lu ty to w każ dej uczel ni wyż szej
mie siąc szcze gól ny, ze wzglę du
na trwa ją cą zi mo wą se sję 
eg za mi na cyj ną. W jej 
trak cie, w Aka de mii Mu zycz nej im. Ka ro la Li piń skie go we Wro cła wiu, od by wa się
wie le otwar tych dla pu blicz no ści prze słu chań i kon cer tów. Po nad to na nad cho dzą ce 
ty go dnie za pla no wa li śmy sze reg in nych cie ka wych pro po zy cji ar ty stycz nych oraz 
na uko wych, do udzia łu w któ rych pra gnę bar dzo ser decz nie Pań stwa za pro sić. 

Uczel nia na sza jest współ or ga ni za to rem XXXV Zi mo we go Kur su Wo kal ne go 
w Dusz ni kach -Zdro ju. Oprócz za jęć wo kal nych, se mi na riów, warsz ta tów, wy kła dów
oraz pre lek cji, co dzien nie od 4 do 10 lu te go, w Dwor ku Cho pi na od by wać się bę dą
wie czor ne kon cer ty otwar te dla pu blicz no ści. 

Wśród wy da rzeń ja kie od bę dą się w Aka de mii Mu zycz nej we Wro cła wiu, w spo sób
szcze gól ny pra gnę za chę cić do udzia łu w kon cer cie (18 lu te go), pod czas któ re go 
wy stą pią Mi lo slav Jelínek (kon tra bas) i Mar ce la Jelínková (for te pian) – ar ty ści są 
zwią za ni z Aka de mią Sztuk Pięk nych im. Janáčka w Brnie. Pro fe sor M. Jelínek 
po pro wa dzi tak że w na szej Uczel ni Mi strzow ski Kurs Kon tra ba so wy (19-20 lu te go),
któ ry bę dzie otwar ty dla pu blicz no ści. 

27 lu te go w Aka de mii Mu zycz nej im. Ka ro la Li piń skie go we Wro cła wiu roz pocz nie
się II Ogól no pol ski Kon kurs Stu den tów Dy ry gen tu ry im. Ada ma Ko py ciń skie go.
W imie niu Pro fe so ra Mar ka Pi ja row skie go, Kie row ni ka Ka te dry Dy ry gen tu ry na szej
Uczel ni, ser decz nie Pań stwa za pra szam do śle dze nia prze słu chań kon kur so wych 
(28 lu te go – 3 mar ca), któ re bę dą otwar te dla pu blicz no ści.

Ak tu al ne in for ma cje na te mat wszyst kich wy da rzeń ar ty stycz nych i na uko wych 
znaj du ją się na stro nie in ter ne to wej: wwwwww..aammuuzz..wwrroocc..ppll. Wie rzę, że na sze pro po zy cje
spo tka ją się z Pań stwa za in te re so wa niem i do star czą wie lu nie za po mnia nych wra żeń.

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  

       



KUP BILET

Zoran Dukić
Wieczór Wirtuoza
16 lutego 19:00

Dworek Chopina, Park Zdr.
ul. Zdrojowa 8, Duszniki Zdrój
W programie utwo ry J. s. Ba cha, A. Piaz zol li

Zo ran Du kić – na le ży do gro na naj wy -
bit niej szych gi ta rzy stów obec nej ge -
ne ra cji. Po cho dzi z Za grze bia, gdzie
ukoń czył Aka de mię Mu zycz ną pod
kie r. Dar ka Pe trin ja ka. Stu dia kon ty -
nu ował w Hoch schu le für Mu sic w Ko -
lo nii u Hu ber ta Kap pe la.
Jest zwy cięz cą mię dzy na ro do wych kon -
kur sów gi ta ro wych, wśród nich: An dre -
as Se go via w Pal ma de Mal lor ca (1991),
Gu er re ro w Ma dry cie (1992), Fran ci sco
Tar re ga w Be ni ca sim (1994), Prin temps
de la Gu itar re w Wal co urt (1994) i De Bo -
nis w Co scen za (1997). Wy stę pu je
na ca łym świe cie, za rów no so lo jak
i z to wa rzy sze niem or kiestr. Jest jed -
nym z za ło ży cie li Trio de Co lo gne.
Pra cu je ja ko pro fe sor Roy al Con se rva -
to ry of Mu sic w Ha dze, Hoch schu le für
Mu sic w Aachen oraz Escu ela Su pe rior
de Mu si ca w Bar ce lo nie.

Bilety: 20/25 zł

Ma ri na Bie la szuk 
Kon cert for te pia no wy
2 lu te go 18:00

Klub Mu zy ki i Li te ra tu ry, pl. T. Ko ściusz -
ki 10 we Wrocławiu | Wstęp wol ny!
W pro gra mie: F. Men dels sohn, C. De bus sy,
A. skria bin, N. Rim ski -Kor sa kow, s. Kur sa now

Ma ri na Bie la szuk (pia nist ka). Uro dzi ła
się w Grod nie na Bia ło ru si. 
Jest zwy cięż czy nią wie lu mię dzy na ro -
do wych kon kur sów. Obec nie pra cu je
na Aka de mii Gne si nych w Mo skwie
na sta no wi sku do cen ta. Współ pra cu je
z ośrod ka mi mu zycz ny mi w Pol sce, Ro -
sji, Nor we gii, Niem czech, Fran cji. Od by ła
to ur nee po Fin lan dii, Pol sce, Bia ło ru si
i Ro sji. Uczest ni czy ła ja ko pia nist ka ka -
me ra list ka w Kur sach wo kal nych pro w.
przez prof. Ja dwi gę Rappé oraz prof.
Bog da na Ma ka la, a tak że warsz ta tach
Aka de mii Ope ro wej w War sza wie, prow.
przez prof. Iza bel lę Kło siń ską. Uczest ni -
czy w kur sach w Dusz ni kach -Zdrój.
W 2015 zo sta ła lau re at ką (ja ko naj lep -
szy pia ni sta) na Mię dzy na ro do wym
Kon kur sie Wo kal nym im. Ady Sa ri oraz
Grand Prix na Mię dzy na ro do wym Kon -
kur sie Ro man tyzm 2015 w Czar no gó rze.

Koncert w Muzeum
Kon cert wokalny
12 lu te go 17:30

Muzeum Pana Tadeusza - Ossolineum
Kamienica Pod Złotym Słońcem, Rynek 6
Ka ta rzy na Ja kób czyk – so pran
To masz Kacz ma rek – for te pian
W pro gramie utwory Fran ci szka Ma kla kie -
wicza, Piotra Czaj kow skiego, An tonína
Dvořáka, Bedřicha sme ta ny

Ka ta rzy na Ja kób czyk, so pra nist ka,
stu dent ka Aka de mii Mu zycz nej im. K.
Li piń skie go we Wro cła wiu w kla sie
śpie wu so lo we go prof. Aga ty Mły nar -
skiej -Klo now skiej. Lau re at ka wie lu
kon kur sów wo kal nych w Pol sce, Sło -
wa cji i Cze chach. Umie jęt no ści do sko -
na li ła m.in. u Gra ży ny Fli ciń skiej -Pan -
fil, An drze ja Ogór kie wi cza, Ka ta rzy ny
Su skiej -Za gór skiej. Sty pen dyst ka Pre -
zy den ta Mia sta Czę sto cho wa. Wy ko -
nu je m.in. par tie Zu zan ny z We se la Fi -
ga ra, De spi ny z Co si fan tut te Mo zar -
ta, Ma rzen ki ze Sprze da nej na rze czo -
nej Sme ta ny, Achil le sa z De ida mii Ha -
en dla. Wy ko nu je rów nież re per tu ar
ora to ryj ny i pie śniar ski.

Bilet: 10 zł (upo waż nia do zwie dza nia Mu -
zeum od godz. 16.00)

Mo ko sza
Ze spó ł Mu zy ki Pol skiej
4 lu te go 16:00

Klub MiL, pl. T. Ko ściusz ki 10 we Wroclawiu 
Ze spół po wstał w 2009 r. w wy ni ku fa -
scy na cji folk lo rem pol skim i kul tu rą sło -
wiań ską w re per tu arze ma tak że pie śni
pa trio tycz ne, ko lę dy i utwo ry wła sne
do tek stów lu do wych i po etów pol skich.
Wszyst kie utwo ry opra co wa ne są przez
Pio tra Le ro cha, za ło ży cie la i sze fa ze spo łu, w skład któ re go wcho dzi 16 osób: pię cio ro in stru men ta li stów gra ją cych na fle cie,
skrzyp cach, lut ni, kon tra ba sie i in stru men tach per ku syj nych oraz je de na ście wo ka li stek two rzą cych dwu gło so wy chór.
Kon cert w Klu bie MiL po świę co ny jest pierw sze mu pol skie mu et no gra fo wi i ar che olo go wi, pre kur so ro wi dzia łań na rzecz po -
zna nia kul tu ry sło wiań skiej – Zo ria no wi Do łę dze Cho da kow skie mu. Głów ną po zy cją mu zycz ną bę dzie Su ita Noc Ku pa ły na pod -
sta wie tek stu Pie śni świę to jań skiej o So bót ce Ja na Ko cha now skie go z Czar no la su. Wy stęp mu zycz ny po prze dzi krót ka pre lek -
cja na te mat ży cia i dzia łal no ści bo ha te ra te go wie czo ru, wiel kie go pol skie go pa trio ty. Wstęp wol ny!



Pa sja wg św. Ma te usza
26 lu te go 18:00

Na ro do we Fo rum Mu zy ki – Sa la Głów na KGHM plac Wol no ści 1 we Wro cławiu
Wy ko naw cy: Hans -Chri stoph Ra de mann – dy ry gent
Jo han na Win kel – so pran, In ge borg Danz – alt, Ni cho las Mul roy – te nor, 
Ewan ge li sta, Ben ja min Hu lett – te nor, An dre as Wolf – bas, To bias Berndt – bas, 
Je zus Dresd ner Kam mer chor, Chór NFM - Agniesz ka Fran ków -Że la zny – kie row nic two ar t.
Wro cław ska Or kie stra Ba ro ko wa - Ja ro sław Thiel – kie row nic two ar ty stycz ne
Uczest ni cy Kur su Or kie stro we go w ra mach Aka de mii Men dels soh now skiej
Program: J. s. Bach / F. Mendelssohn Bartholdy Pasja wg św. Mateusza BWV 244

Praw do po dob nie świat za po mniał by o do sko na łej Pa sji wg św. Ma te usza, gdy -
by nie Fe lix Men dels sohn Bar thol dy. W wie ku za le d wie dwu dzie stu lat do pro -
wa dził do pierw sze go po śmier ci Jo han na Se ba stia na Ba cha wy ko na nia te go
utwo ru. W ra mach Aka de mii Men dels soh now skiej ma my szan sę usły szeć słyn -
ną dziś kom po zy cję wła śnie w wer sji Men dels soh na.
Pierw szy raz z Pa sją wg św. Ma te usza Men dels sohn za po znał się ja ko je de na -
sto la tek pod czas tzw. piąt ków mu zycz nych u jed ne go ze swych na uczy cie -
li – Car la Frie dri cha Ze lte ra. Sam Ze lter był ogrom nym mi ło śni kiem twór czo ści
Ba cha, co w znacz nym stop niu wpły nę ło rów nież na je go naj lep sze go ucznia.
Men dels soh no wi ogrom nie spodo ba ła się kom po zy cja lip skie go kan to ra. Do te -
go stop nia, że trzy la ta póź niej otrzy mał od swo jej bab ki wy jąt ko wy bo żo na ro -
dze nio wy pre zent – był nim od pis par ty tu ry Pa sji wg św. Ma te usza au tor stwa
Edwar da Riet za.
Mi nę ły ko lej ne czte ry la ta i w 1827 ro ku kom po zy tor zor ga ni zo wał nie wiel ki chór,
któ ry pod czas nie dziel nych po ran ków mu zycz nych w do mu Men dels soh nów
po raz pierw szy wy ko nał Pa sję w gro nie ro dzi ny i przy ja ciół. Kom po zy tor na tym
nie po prze stał – za fa scy no wa ny twór czo ścią Ba cha, w stycz niu 1829 ro ku na -
mó wił Ze lte ra do kon cer to we go wy ko na nia za po mnia ne go dzie ła. Nie by ło to
pro ste, po nie waż pe da gog uwa żał na pi sa ny przez Pi can dra (i po pra wia ny przez
Ba cha) tekst Pa sji za nie smacz ny. Do za pa łu Men dels soh na z dy stan sem pod -
cho dzi li rów nież je go ro dzi ce, któ rzy uwa ża li, że syn jak zwy kle szu ka kło po tów.
Osta tecz nie zgo dę Ze lte ra wy wal czył przy ja ciel Men dels soh na i póź niej szy wy -
ko naw ca par tii Chry stu sa – Edu ard De vrient. Trzy mie sią ce póź niej utwór wy ko -
na no w ber liń skiej Sing -Aka de mie. Z po wo du bra ku bi le tów na kon cert nie do -
sta ło się po nad ty siąc osób. Men dels sohn zaś za chwy cił pu blicz ność dy ry go -
wa niem ze spo łem z pa mię ci, bez par ty tu ry (któ ra li czy oko ło 340 stron!).
Kon cert z wy ko rzy sta niem ekra nu (wy świe tla nie li bret ta Pa sji).

Bilety: VIP&VIP room 60 PLN/110 zł | I kat. 45/30 zł | II kat.40/25 zł

Al bum blatt 
22 lu te go 19:00

Na ro do we Fo rum Mu zy ki – Sa la Ka me ral -
na, plac Wol no ści 1 we Wro cła wiu
Wy ko naw cy: Ro el Diel tiens – wio lon cze la
Piet Ku ij ken – for te pian hi sto rycz ny
Pro gram: F. Men dels sohn Bar thol dy Va ria -
tions con cer tan tes D -dur na wio lon cze lę
i for te pian op. 17, MWV Q19;
J. s. Bach III su ita wio lon cze lo wa C -dur
BWV 1009 w aran ża cji na wio lon cze lę
i for te pian R. schu man na; 
I. Mo sche les Me lo disch -Con tra pun ti sche
stu dien op. 137a we dług Das Wohl tem pe -
rier te Kla vier J. s. Ba cha na wio lon cze lę
i for te pian; F. Men dels sohn Bar thol dy Al -
bum blatt (1835) na wio lon cze lę i for te -
pian, II so na ta D -dur na wio lon cze lę i for -
te pian op. 58, MWV Q 32

Aka de mię Men dels soh now ską roz po -
czy na kon cert dwóch ar ty stów, któ rzy
po pro wa dzą te go rocz ne kur sy mi -
strzow skie od by wa ją ce się w ra mach
fe sti wa lu. Bel gij scy wir tu ozi i pe da go -
dzy, Ro el Diel tiens oraz Piet Ku ij ken, za -
pre zen tu ją wy jąt ko we dzie ła na wio lon -
cze lę i for te pian – za rów no te au tor stwa
Fe lik sa Men dels soh na Bar thol dy ego, jak
i aran ża cje dzieł je go naj więk sze go ido -
la, Ja na Se ba stia na Ba cha.
Tym ra zem zo sta ną one przed sta wio ne
w nie co in nej od sło nie: III Su ita wio lon -
cze lo wa C -dur za brzmi w ro man tycz nej
aran ża cji Ro ber ta Schu man na, a me lo -
die z prze ło mo we go zbio ru pre lu diów
i fug (Das Wohl tem pe rier te Kla vier) po -
brzmie wać bę dą w Me lo disch -Con tra -
pun ti sche Stu dien Igna za Mo sche le sa.

Bilety: 70/50/30 zł

Piet KuijkenDresdner Kammerchor

Koncerty w ramach Akademii Mendelssohnowskiej 22-26 lutego 2017



Andy Bilinski
10 lutego 22:00

Pieśniarze, ul. Szewska 68 A we Wrocławiu
W la tach 90-tych był dość do brze zna -
ną po sta cią w no wo jor skim świe cie
mu zy ki roc ko wej – jed nak zde cy do wał
się na sta le zwią zać z gi ta rą aku stycz -
ną, zo sta wił No wy Jork i prze niósł się
do Wil ming ton w Pół noc nej Ka ro li nie.
Uzbro jo ny w szcze rość i in tro spek cję
jed no cze śnie nie po zba wio ny mło -
dzień czej ży wio ło ści i cie ka wo ści świa -
ta z dow ci pem i dy sta snem po dro żu je po ca łych Sta nach i Eu ro pie, wszę dzie zy -
sku jąc sym pa tie i uzna nie. An dy ma na swo im kon cie czte ry pły ty. An dy Bi lin -
ski jest w ame ry kań skiej mi strzow skiej kla sie sin ger -son gw ri te rów czy li jest
au to rem mu zy ki i tek stów.

Izabela Młynarz i Ewa Żurakowska
Wędrowanie. Pieśni przypomniane
23 lutego 19:00

Galeria Sztuki i Miejsce Spotkań Ślimak, pl. Konstytucji 3 Maja 4 , w. od Dąbrowskiego 37
Koncert pieśni z różnych kultur.
Wę dru jąc wie le lat po świe cie mia ły śmy szczę ście spo ty kać cu dow nych wo ka li -
stów i śpie wa ków, a tak że zwy kłych lu dzi, któ rzy dzie li li się z na mi pie śnia mi po -
cho dzą cy mi z ich re gio nów. W ma gicz nych za kąt kach ir landz kie go klasz to ru Glen -
stal Ab bey, w buł gar skich wio skach otu lo nych gó ra mi Pi rin i re gio nie szop skim,
w do mo wych za ci szach Izra ela i Ser bii, pod czas po dró ży i spa ce rów, w sa lach te -
atral nych, ko ścio łach i ka wiar niach pły nę ły do nas pie śni. (...). W pie śniach tych
za klę te są opo wie ści o da le kich kra inach oraz hi sto rie spo tkań i przy jaź ni, któ ry -
mi po dzie li my się z Wa mi w ten lutowy wie czór.

Piotr Rogucki solo
9 lutego 20:00

Sta ry Klasz tor – Sa la Go tyc ka,
ul. Pur ky nie go 1 we Wro cławiu

Fa nom mu zy ki zna ny ja ko wo ka li sta
roc ko wej for ma cji Co ma i wy ko naw ca
so lo wy, w swo ich sce nicz nych wcie le -
niach łą czy ele men ty po ezji, roc ka i te -
atru. Zdo byw ca wie lu na gród na fe sti -
wa lach pio sen ki ar ty stycz nej m.in.
Grand Prix PPA Wro cław 2004. Zdo byw -
ca Fry de ry ków za naj lep szy al bum roc -
ko wy (2004, 2006, 2009, 2011) Fry de ryk
za wo ka li stę ro ku 2011, lau -
re at na gro dy im. G. Cie chow -
skie go. W Klasz to rze za pre -
zen tu je utwo ry z so lo wych
al bu mów. Bilety: 60/45 zł

Maciej Balcar Znaki
22 lutego 20:00

Stary Klasztor, ul. Purkyniego 1, Wrocław
Zna ki to swo ista re wia dźwię ków
i brzmień. Moc na war stwa tek sto wa,
któ ra jest dla mu zy ka tak waż na, per -
fek cyj nie sca la się w ca łość z sub tel ny -
mi kom po zy cja mi.
Ma ciek to ar ty sta to tal ny, w to co two -
rzy i śpie wa, an ga żu je się ca łym so bą,
emo cjo nal nie i oso bi ście. Sły chać tu
mu zycz ne fa scy na cje i in spi ra cje mu zy -
ka, któ ry nie da je się za mknąć w jed nej
szu flad ce. Al bum Zna ki moż na okre ślić
ta ki mi sło wa mi jak, de li kat ność, li rycz -
ność i nie zwy kła ja kość.
Na pły cie usły szy my peł ny skład, któ ry
part ne ru je Mać ko wi pod czas so lo wych
wy stę pów: Jan Ga łach, 
Krzysz tof Flip per Kru pa,
Ma ciej Mą ka oraz Piotr
Qu en tin Woj ta now ski.

Bilety: 50/35 zł KUP BILET

Wolna Grupa Bukowina i Jerzy Filar Kraina Łagodności
3 lutego 20:00

Sta ry Klasz tor – Sa la Go tyc ka, ul. Pur ky nie go 1 we Wro cławiu
Kon cert dla mi ło śni ków po ezji śpie wa nej i spo tka nie z le gen dą. Go ściem spe cjal -
nym kon cer tu bę dzie Je rzy Fi lar, za ło ży ciel i li der ze spo łu Na sza Ba sia Ko cha na.
Od ty tu łu jed ne go z naj bar dziej zna nych utwo rów gru py Pieśń Ła god nych, wziął
swo ją na zwę ca ły nurt mu zycz ny, na zwa ny Kra iną Ła god no ści. Po czą tek dzia łal -
no ści gru py to rok 1970. Za ło żo na zo sta ła przez Wojt ka Bel lo na, głów ne go twór cę
re per tu aru i jej nie kwe stio no wa ne go li de ra. Do łą czy ła do nie go Gra ży na Ku la wik
„Za ją czek”, a wkrót ce po tem Jan Hna to wicz, Woj tek Ja ro ciń ski i Wa cek Jusz czy szyn. 

KUP BILET



Marek Dyjak
11 lutego 19:00
Stary Klasztor, ul. Purkyniego 1 Wrocław

16 lutego 19:00
Kino, ul. Dąbrowskiego 1 w Polkowicach

„Pol ski Tom Wa its”, „naj bar dziej szcze -
ry głos na pol skim ryn ku mu zycz nym”,
„ar ty sta to tal ny” – tak pi szą o nim me -
dia. Sam o so bie mó wi: „żul i ba ro wy
gra jek”. Śpie wa jak czu je: szcze rze, eks -
pre syw nie i ca łym so bą. Nie lu bi ar ty -
stycz nych kom pro mi sów, od lat po dą -
ża wła sną mu zycz ną dro gą.
Opra wa mu zycz na koncertów da je
po tęż ne po le do in ter pre ta -
cji, co już od lat jest ce chą
cha rak te ry stycz ną twór -
czo ści Mar ka Dy ja ka.

Bi le ty: 35/40/50/70 zł KUP BILET

KUP BILET

salif Keïta Muzyka świata
5 lutego 19:00

NFM, pl. Wolności 1 we Wrocławiu
Wykonawcy:
Salif Keïta – wokal, gitara akustyczna
Djessou Mory Kante – gitara 
Harouna Samake  – Kamale N’goni
Bah Kouyate – wokal
Aminata Dante – wokal / vocal
Guy Nwogang – batterie
Molobaly Kone – instrumenty perkusyjne
Abou Cissé – sampler

Ży cie „Zło te go gło su Afry ki”, jak czę sto
by wa na zy wa ny Sa lif Keïta, to im po nu -
ją ca opo wieść o prze zwy cię ża niu prze -
ciw no ści i zwy cię stwie ta len tu. Keïta,
choć po cho dzi z kró lew skiej ro dzi ny (jest
po tom kiem kró la -wo jow ni ka Sun dia ty
Keïty, któ ry zbu do wał po tę gę Ma li
w XIII w.!), od dziec ka zma gał się z od -
rzu ce niem – uro dził się z al bi ni zmem, co
uwa ża ne jest za zły omen wśród lu du
Man din ka, z któ re go po cho dzi. Od krył
swo je po wo ła nie w mu zy ce i do łą czył
do słyn nej gru py Les Am bas sa deurs
(póź niej Les Am bas sa deurs In ter na tio -
naux), dzia ła ją cej w Ma li i Wy brze żu Ko -
ści Sło nio wej. W la tach 80. stał się jed -
ną z naj więk szych mię dzy na ro do wych
gwiazd nur tu world mu sic dzię ki po łą -
cze niu mu zy ki za chod nio afry kań skiej
z mu zy ką Eu ro py i obu Ame ryk, w któ rej
ba la fon, djem be i ko ra spo ty ka ją
brzmie nie gi ta ry i sak so fo nu. Keïta na -
gry wał z Joe Za wi nu lem, Way ne'em
Shor te rem czy Car lo sem San ta ną. Dziś
uwa ża ny jest za jed ne go z am ba sa do -
rów mu zy ki za chod nio afry kań skiej. An -
ga żu je się także w dzia łal ność cha ry ta -
tyw ną, po ma ga jąc oso bom
prze śla do wa nym ze wzglę -
du na al bi nizm.

Bilety: 200/150/100/80/60 zł
Nie podlegają zwrotowi

Ja cek Bor kow ski
W re per tu arze Fran ka Si na try
12 lu te go 17:00

CK Ago ra, ul. Serb ska 5A we Wro cła wiu
Ja cek Bor kow ski, ab sol went Pań stwo -
wej Wyż szej Szko ły Te atral nej w War -
sza wie. De biu to wał w 1971 ro ku.
W la tach 1977-2000 zwią za ny był
z Te atrem Ate neum w War sza wie.
Podczas koncertu w Agorze wykona
naj bar dziej zna ne prze bo je Fran ka Si -
na try, m.in: Mo on Ri ver, New York
New York, Stran gers in the ni ght, My
way. Wszyst kie aran ża cje bę dą wy ko -
na ne w pol skim prze kła dzie. Akom pa -
nio wał ar ty ście bę dzie trzy oso bo wy
Big Band kie ro wa ny przez To ma sza
Biel skie go – spe cja li stę w za kre sie
utwo rów zło tej ery swin gu i naj wy bit -
niej szych kom po zy to rów mu zy ki fil -
mo wej. Sub tel na nu ta ro man ty zmu
i kla sycz ne sty li za cje w naj lep szym
wy da niu prze nio są pu blicz ność w nie -
za po mnia ny kli mat no wo jor skich klu -
bów lat 40-tych.

Bi le ty: 45/35 zł

Kalinowe Niebo
Piosenki Kaliny Jędrusik
20 lutego 19:00

Capitol, ul. M. J. Piłsudskiego 67, Wrocław
Wy stę pu ją: Ka ta rzy na Fi gu ra, Ka ta rzy na
Pa ko siń ska, Re na ta Prze myk, Na ta lia si ko -
ra, Ka ta rzy na Mi row ska, Pau li na Przy bysz,
Jan Mły nar ski, sam bor Du dziń ski i in ni...

Mu zycz na po dróż przez ży cie fa scy -
nu ją cej Ka li ny Ję dru sik. No we aran ża -
cje naj więk szych Jej prze bo jów w wy -
ko na niu ze spo łu Krzysz to fa Niedź -
wiec kie go, zna ko mi ta sce no gra fia
i stro je Ma te usza Stęp nia ka, spe cjal -
nie przy go to wa ne ma te ria ły vi deo
i cho re ogra fia tań ca.
Dla tych, któ rzy zna ją i ko cha ją Ka li nę,
wi do wi sko bę dzie oka zją do przy po -
mnie nia so bie tej wy jąt ko wej po sta ci
i spoj rze nia na nią z no wych, za ska ku -
ją cych per spek tyw. Ci, dla któ rych bę -
dzie to pierw szy kon takt
z „pol ską Ma ry lin Mon roe”,
na pew no na bio rą ocho ty
na głęb sze jej po zna nie.

Bilety: 80/120/150 zł KUP BILET



KUP BILET

Nocna Zmiana Bluesa
2 lutego 20:00

Sta ry Klasz tor – Sa la Go tyc ka, ul. Pur ky nie go 1 we Wro cławiu | Bilet: 50 zł
Naj po pu lar niej szy pol ski wy ko naw ca blu esa – Sła wek Wierz chol ski i stwo rzo na
przez nie go Noc na Zmia na Blu esa w cią gu 34 lat nie prze rwa nej dzia łal no ści
osią gnę li suk ce sy, któ ry mi moż na by ob dzie lić znacz nie więk sze gro no ar ty stów.
Dwa dzie ścia osiem wy da nych płyt (3 LP, 4 DVD i 21 CD), na gra nia z ame ry kań -
ski mi gwiaz da mi blu esa jak m.in. Char lie Mus sel whi te czy Lo uisia na Red, kon -
cer ty po prze dza ją ce wy stę py blu eso wych le gend: B.B. Kin ga (War sza wa 1996)
czy Blu es Bro thers (No rym ber ga 1989). Na gra nia z czo łów ka pol skich mu zy ków
jaz zo wych i roc ko wych. Ty sią ce kon cer tów w Pol sce i prak tycz nie w ca łej Eu ro -
pie, w Sta nach Zjed no czo nych, a na wet w Zim ba bwe! Choć za czy na li ja ko or to -
dok syj ni blu esma ni, w trak cie 34 lat dzia łal no ści, Sła wek i je go ze spół wy kre -
owa li wła sny, nie po wta rzal ny styl ba zu ją cy na aku stycz nym in stru men ta rium
a bę dą cy fu zją blu esa, fol ku, jaz zu i pio sen ki au tor skiej. Sła wek jest au to rem ca -
łe go re per tu aru gru py i kil ku praw dzi wych prze bo jów, jak Szó sta ze ro dwie, Blu -
es miesz ka w Pol sce, John Lee Ho oker czy Cho ry na blu esa.

stanisław soyka
& Karolak Trio
Swing Com mu ni ca tion
12 lutego 18:00

Sala Koncertowa Radia Wrocław
im. J. Kaczmarka, ul. Karkonoska 10
sta ni sław soyka – wo kal
Woj ciech Ka ro lak – or ga ny ham mon da
Arek sko lik – per ku sja
To masz Grze gor ski – sak so fon

Soy ka & Ka ro lak Trio: Swing Com mu ni -
ca tion. Naj więk sze jaz zo we hi ty w wy -
ko na niu praw dzi wych wir tu ozów. Mu -
zy ka, któ ra wpro wa dza w do bry na strój
i wiel ka kla sa ar ty stów, któ rzy ją pre -
zen tu ją. Kon cert prze nie sie nas do cza -
sów, w któ rych to sa mo Hal le lu -
jah, I just lo ve her so śpie wał Ray Char -
les, Don't get aro und much any mo re
Nat King Co le, a Co me Sun day Ma ha lia
Jack son. Po czu je my ener gię, któ ra to -
wa rzy szy ła zło tym la tom swin gu.  
Swing Com mu ni ca tion jest spo tka niem
czem pio nów jaz zo wej i ry thm'n'blu eso -
wej sce ny mu zycz nej w Pol sce: Sta ni -
sła wa Soy ki i Tria Woj cie cha Ka ro la ka.
Pro jekt kon ty nu uje wą tek roz po czę ty
na gra ną w 2015 ro ku przez
Sta ni sła wa Soy kę oraz Ro -
ger Berg Big Band pły tą
Swing Re vi si ted.
Bilety: 95/80 zł

KUP BILET

JOZEF VAN WIssEM
Ho len der ski mi strz lut ni
5 lutego 19:00

Sta ry Klasz tor – Sa la Go tyc ka,
ul. Pur ky nie go 1 we Wro cławiu

Jo zef van Wis sem jest ulu bio nym kom -
po zy to rem ame ry kań skie go re ży se ra
Ji ma Jar mu scha i au to rem mu zy ki
do fil mu Tyl ko ko chan ko wie prze ży ją za
którą otrzy mał Can nes So und track
Award. Pa no wie chęt nie ra zem gra ją
w du ecie gi ta ro wo -lut nio wym, co za -
owo co wa ło już trze ma al bu ma mi. Dla
mu zy ka lut nia nie jest in stru men tem prze zna czo nym wy łącz nie do wy ko ny wa -
nia mu zy ki daw nej, ale do sko na le słu ży mu w je go mi ni ma li stycz nych pro jek tach
mu zycz nych. Kom po zy cje van Wis se ma opie ra ją się na tra dy cyj nych re ne san -
so wych i ba ro ko wych za pi sach pod da wa nych awan gar do wym za bie gom. Ce -
chu je je szcze gól ny, czę sto mrocz ny, oni rycz ny kli mat. Mu zy ka van Wis se ma,
hip no ty zu ją ca, czy sta, mi ni ma li stycz na, in ten syw nie dzia ła ją ca na emo cje słu -
cha czy, two rzy nie zwy kłą, trans cen dent ną at mos fe rę. Van Wis sem nie ustan -
nie kon cer tu je, da jąc show w róż nych miej scach na ca łym świe cie.
Stu dio wał w No wym Jor ku, gdzie obec nie miesz ka. Na Ha rvar dzie,
We sley an Uni ver si ty i Mills Col le ge wy kła da przed miot o na zwie wy -
zwo le nie lut ni (The Li be ra tion of the Lu te). Spe cjal nie na je go za mó -
wie nie stwo rzo no ro dzaj „czar nej lut ni”, któ rą usły szeć moż na na je -
go so lo wym al bu mie Ni hil Ob stat. Bilety: 45/35 zł

KUP BILET

AmenRa
21 lutego 20:00

Firlej, ul. Grabiszyńska 56 we Wrocławiu
Bel gij ski post -me ta lo wy ze spół po -
wstał la tem 1999 ro ku. Ze spół po ru -
sza ją cy się w sty li sty ce nie zwy kle
płyn nie. Ich mu zy ka to przede wszyst -
kim krzy kli wy wo kal, ni skie brzmie nia
i chro po wa te rif fy. Na pierw szy plan
wcho dzą rów nież moc ne, wręcz mor -
der cze ude rze nia per ku sji. Cha rak te -
ry stycz ne dla ze spo łu jest prze pla ta -
nie cięż kie go kli ma tu psy cho de licz ny -
mi, spo koj niej szy mi frag men ta -
mi. Kry ty cy i fa ni Amen Ra mó wią, że
je dy ną dro gą do peł ne go od kry cia ma -
gii tkwią cej w mu zy ce ka pe li jest usły -
sze nie jej na ży wo. Za ska ku ją ce
dźwię ki, sur re ali stycz ne
me lo die, ży we ryt my i za -
krzy wio na dy na mi ka są do -
me ną ka pe li.

Bilet: 60 zł KUP BILET



Aga Der lak Trio Wiel ka Im pro wi za cja
18 lu te go 20:30

Na ro do we Fo rum Mu zy ki – Sa la Czar na plac Wol no ści 1 we Wro cła wiu
Wy ko naw cy: Aga Der lak Trio: Aga Der lak – for te pian
Ty mon Trąb czyń ski – kon tra bas, szy mon Ma dej – per ku sja
Pro gram: Ma te riał z ply ty First Tho ught i pre mie ro we utwo ry

Aga Der lak Trio to lau re at te go rocz nej na gro dy Pol skiej Aka de mii Fo no grafcz -
nej – FRY DE RYK 2016 w ka te go rii Jazz: Fo no gra ficz ny De biut Ro ku.
Aga Der lak to pia nist ka i kom po zy tor ka. Kształ ci ła się u mi strzów pol skiej jaz -
zo wej pia ni sty ki: Mi cha ła To ka ja oraz Paw ła To ma szew skie go. To lau re at ka wie -
lu pre sti żo wych na gród zdo by wa ją ca sze ro kie uzna nie pol skiej pu blicz no ści oraz
śro do wi ska jaz zo we go. Ze spół po wstał w 2013, jego członkowie są ab sol wen -
ta mi słyn ne go Wy dzia łu Jaz zu ZPSM im. Fry de ry ka Cho pi na w War sza wie oraz
stu den ta mi Aka de mii Mu zycz nej im. Ka ro la Szy ma now skie go w Ka to wi cach.
Wy ko nu ją au tor skie kom po zy cje, któ re są wy pad ko wą licz nych in spi ra cji oraz
wła snych do świad czeń mu zycz nych.

Bilety: 40/25 zł

KUP BILET

Ma ciej Ma leń czuk 
Jazz For Idiots
11 lu te go 20:00

Ha la Stu le cia – Sa la Au dy to ryj na,
ul. Wy sta wo wa 1 we Wro cławiu
Kwintet: Prze mek so kół – trąb ka, Ka rol Lu -
dew – per ku sja, Da rek Tar czew ski – pia no
An drzej La skow ski – ba s

Oprócz zgrab nych i ryt micz nych kom po -
zy cji wła snych, sak so fo ni sta (!) Ma leń -
czuk ra zem ze swo im Kwin te tem gra ją
jaz zu ją ce, nie śmier tel ne utwo ry dan cin -
go we, któ rych głów ną osią jest funk cjo -
nal ność i użyt ko wość tej mu zy ki, coś co
Jazz utra cił – ma ła ob se sja M. stąd na -
zwa Jazz for Idiots. Jest tu taj pe wien
pier wot ny zgrzyt i du żo ryt mu i co nie
bez zna cze nia – nie trze ba być ko ne se -
rem, a wręcz moż na i trze ba
być idio tą. Na koncercie Pan
Ma leń czuk gra na sak so fo -
nach i cza sem śpie wa.

Bi le ty: 140/70 zł

All That Jazz koncert P.E. Quartet
8 lutego 20:30 Manana Cafe, ul. św.Mikołaja 8-10 we Wrocławiu

Ju rek Mą czyń ski – sak so fon, szy mon Wój cik – gi ta ra, Ra fał Ró żal ski – kon tra bas, 
Da wid Opa liń ski – per ku sja

Sto wa rzy sze nie Art Cli nic za pra sza na sce nę mło dych twór ców zwią za nych z pro -
jek tem All That Jazz w każ dą dru gą śro dę mie sią ca. Cykl kon cer tów roz po czy na 
P. E. Qu ar tet, eks pe ry ment mu zycz ny po wsta ły wio sną 2016 ro ku na grun cie dłu -
go trwa łej przy jaź ni człon ków ze spo łu. Ich mu zy ka w więk szo ści nie ma jed ne go au -
to ra lecz wy ni ka ze wspól ne go po szu ki wa nia. Swo je in spi ra cje czer pią z każ de go
źró dła, od no wo jor skie go jaz zu po mu zy kę kla sycz ną. Są lau re ata mi Blue No te Jazz
Com pe ti tion 2016 oraz Zwy cięz ca mi Tar nów Jazz Con test 2016. Ca ła czwór ka uczy ła
się na wy dzia le jaz zu na „Bed nar skiej” w War sza wie. Obec nie mu zy cy stu diu ją
na wy dzia łach jaz zu we Wro cła wiu, Ka to wi cach i Ło dzi. Bilety: 20 zł

Włodzimierz Mazoń
25 lutego 19:00

Ga le ria Śli mak, pl. Kon sty tu cji 3 Ma ja 4,
w. od Dą brow skie go 37 we Wro cławiu

Je stem kom po zy to rem i au to rem tek -
stów pio se nek, któ re sam wy ko nu ję.
Ko cham har droc ka, a jed nak to Oku -
dża wa, Co hen i wie le róż no ra kich pie -
śni śpie wa nych na szla ku mia ły wpływ
na mo ją twór czość. Tak więc za miesz -
ka łem w kra inie ła god no ści z ma łą nu -
tą blu esa,z pio sen ką li te rac ką w kli ma -
cie po ezji i pro sto tą chwi li.
Mam przy jem ność or ga ni zo wać mi ni
fe sti wal Otwar ta Sce na Pio sen ki Au -
tor skiej, któ ry da je szan sę wy stę pu
przed pu blicz no ścią twór com mło dym
i ma ło zna nym. Na gra łem trzy au tor -
skie pły ty: Na prze ciw ko, ½ ra ju do tknąć,
O po ran ku. Bilet: 20 zł



Pidżama Porno
10 lutego 20:00 Zaklęte Rewiry, ul. Krakowska 100 we Wrocławiu
Ze spół po wstał w 1987 ro ku z ini cja ty wy Krzysz to fa Gra bow skie go
i An drze ja Ko za kie wi cza, a de biu to wał pod czas ja ro ciń skie go fe sti wa -
lu. Po mi mo przerw w dzia łal no ści ze spo łu, Pi dża ma nie prze rwa nie cie szy się
ogrom ną sym pa tią fa nów, a po 2007 ro ku, kie dy ze spół za wie sił dzia łal ność,
każ dy kon cert był wy da rze niem. Do re gu lar ne go kon cer to wa nia wró ci li w be -
ne fi sie Gra baż 30 na sce nie Ja ro cin Fe sti wa lu 2014. Bilety: 60 zł

KUP BILET

Ka ba ret Neo -Nów ka – Ka zik sam w do mu
25 lu te go 16:00 Hala GOKiS, ul. Brzozowa 4 w Kątach Wrocławskich

25 lu te go 20:00 Ha la Spor to wa OSiR, ul. Stru my ko wa 1 w Dzier żo niowie

26 lu te go 19:30 Hala Sportowa OKR Atol, ul. J. Kochanowskiego 2 w Oleśnicy
Naj now szy pro gram wro cław skie go Ka ba re tu Neo -Nów ka. Tym ra zem mi strzo -
wie cię tej ri po sty za bie ra ją wi dzów w re ali stycz ny świat co dzien nych obo wiąz -
ków do mo wych. W tym pro gra mie, jak sam ty tuł su ge ru je, Neo -Nów ka bie rze
na warsz tat świat męż czyzn. Jest to nie kon wen cjo nal na in struk cja ob słu gi
współ cze sne go męż czy zny z któ rej do wie my się jak ra dzić so bie z fa ce tem, jak
fa cet so bie nie ra dzi i jak so bie z tym po ra dzić. 
Ele men tem spi na ją cym ca ły pro gram jest zgrab nie po pro wa dzo na
fa bu ła ar che ty po wej pol skiej ro dzi ny. W pro gra mie nie za brak nie au -
tor skich pio se nek, któ re są sta łym ele men tem kon cer tów i nie wąt pli -
wym atu tem Neo -Nów ki. Sa mi ar ty ści no wy pro gram stresz cza ją
jed nym zda niem: Każ dy jest Ka zi kiem swe go lo su.   Bilety: 80/70/60 zł

Wysokie napięcie
18 lutego 17:00 i 20:00

ATM Scena na Bielanach,
ul. Dwa Światy 1, Bielany Wrocławskie
Reżyseria: Zbigniew stryj
Obsada: Magdalena Waligórska, Mateusz
Lisiecki, Zbigniew stryj

Za baw na opo wieść o pro ble mach
mał żeń skich, na mięt no ści i zgub nych
przy zwy cza je niach. Czy awa ria in sta -
la cji elek trycz nej mo że być przy czy ną
roz pa du mał żeń stwa, a wy sta wa żół -
wi szan są na... na mięt ny ro mans? Ile
war ta jest roc ko wa mu zy ka z cza sów
mło do ści w ob li czu nad wa gi i kło po -
tów z sze fem? Czy mło dy, przy stoj ny
elek tro mon ter mo że zła mać ser ce
sta tecz nej mę żat ki? Nie pla no wa na
sza lo na te ra pia któ rą rzą dzi przy pa -
dek!Spek takl okra szo ny jest du żą
daw ką roc ko wej mu zy ki, ta kich grup
jak AC/DC, Black Sab bath, Ju das Priest
i wie lu in nych ze spo łów. 

Bez płat ny au to kar do ATM: 
16:00 i 19:00 – spod Ope ry,
powrót 19:30 i 22:30 pod Ope rę
Wrocławską.    Bilety: 60 zł

fot. S. Nakoneczny

Wowa z Charkowa i Dziady Kazimierskie
Folkowy Tłusty Czwartek
23 lutego 20:00 Stary Klasztor – Sa la Go tyc ka, ul. Purkyniego 1, Wrocław
Wo wa z Char ko wa (Wal de mar Ba jak), czy li ska, ro syj ski chan son, reg gae, folk -rock,
folk, rock&roll, cha -cha. To kon cert mu zy ki roz ryw ko wej do pra wio ny ochry płym wo -
ka lem, sło wiań skim hu mo rem i tem pe ra men tem sce nicz nym. Wo wa jest au to rem
tek stów i mu zy ki. Oprócz utwo rów au tor skich w ję zy ku pol skim i ro syj -
skim, w re per tu arze znaj du ją się pio sen ki ta kich ar ty stów jak Wla di mir
Wy soc ki, gru pa Le nin grad, 5'niz za oraz kry mi nal ny ro mans z Ode ssy. Ze -
spół ma na kon cie po nad 300 kon cer tów w kra ju i za gra ni cą obok ta kich
ar ty stów jak: La dy Pank, Enej, Kult, Gyp sy Kings i in . Bilety: 35/30/25 zł KUP BILET KUP BILET

KUP BILET

PELADA live
9 lutego 21:00

Car pe Diem, Wro cław, ul. Wi ta Stwo sza 16
Sen sa cja z Mont re alu, agre syw ny, no -
wo cze sny acid ho use z pun ko wy mi wo -
ka la mi. Du et nie sa mo wi ty mi wy stę pa -
mi na ży wo jesz cze na dłu go przed wy -
da niem pierw sze go ma te ria łu zdo był
ser ca sce ny elek tro nicz nej i gi ta ro wo -
-no iso wej. Ko rze nie Pe la dy to in du -
strial ne prze strze nie nie le gal nych klu -
bów after ho urs. Dzie li li sce nę z nie zli -
czo ny mi DJ -ami, eks pe ry men tal ny mi ar -
ty sta mi dzwię ko wy mi, pun ko wy mi ze -
spo ła mi, czy bar dziej roz po zna wal ny mi
wy ko naw ca mi jak Phar ma kon czy Helm.



KUP BILET

Zaklinacz Kobiet
9 lutego 18:00

DK Bakara, ul. Różana 4 we Wrocławiu
One Man Show, Grze gorz Kor dek w lek ki
i dow cip ny spo sób od po wia da na trud -
ne co dzien ne py ta nia do ty czą ce ko biet,
męż czyzn i związ ku. Dla ko biet to szan -
sa, by ktoś in ny w do bit ny i zro zu mia ły
dla męż czy zny spo sób prze ka zał to
wszyst ko, co Ty od dłuż sze go cza su sta -
rasz się mu po wie dzieć oraz moż li wość
zgłę bie nia ta jem nic bu do wa nia szczę -
śli we go związ ku. Dla męż czyzn to szan -
sa, by zna leźć od po wiedź na od wiecz ne
py ta nia: Jak zro zu mieć ko bie tę? Cze go
pra gną ko bie ty? oraz oka zja
do od by cia po dró ży w dziw -
ny i fa scy nu ją cy świat ko bie -
ce go umy słu. 

Bilety: 67 zł

Prometeusz
Se na riusz, re ży se ria, sce no gra fia, ad. mu zycz na Ka mil J. Przy boś
4 lutego 19:00 | 5 lutego 18:00

Centrum Sztuki Impart, ul. Mazowiecka 17 we Wrocławiu
Spek takl akro ba tycz no -ta necz ny, w któ rym środ kiem wy ra zu wy ko naw ców jest
bar dzo sze ro ko ro zu mia na for ma ru cho wa, czy li ta niec, akro ba cje, te atr cie ni,
ele men ty ekwi li bry sty ki cyr ko wej i wschod nie sztu ki wal ki. Zbu do -
wa ne z roz ma chem wi do wi sko nie jest jed nak po pi sem akro ba tycz -
nym czy ta necz nym, gdyż w Pro me te uszu za war ta jest wy raź na
treść i hi sto ria, a ele men ty ru cho we są je dy nie na rzę dzia mi nar ra cji.

Bilety: 35/30/25 zł

Bal la dy na Re ży se ria Agniesz ki Ol sten
10 PRE MIE RA 11, 12, 13, 14, 15 lu te go 19:00

Sce na Ci śnień – Te atr Mu zycz ny Ca pi tol we Wro cła wiu, ul. Piłsudskiego 67
Tekst Ju liu sza Sło wac kie go uzu peł nio ny zo stał o frag men ty Kra ka, Sy na Lu do li
Sta cha z War ty Szu kal skie go, ope ry Go pla na Lu do mi ła Ger ma na i Le gen dy” Sta -
ni sła wa Wy spiań skie go, au to ra mi ada pta cji są To masz Ję kot, Si lver mo on & Wil -
low. W spek ta klu zo ba czy my ak to rów Ca pi to lu: Ju sty nę An to niak, Ewę Szlem po,
Ar tu ra Ca tu ria na, Kon ra da Imie lę, Ad ria na Ką cę i Bła że ja Wój ci ka. W ro li Bal la -
dy ny: go ścin nie Agniesz ka Kwiet niew ska z Te atru Pol skie go we Wro cła wiu – na -
gro dzo na za naj lep szą ro lę żeń ską na fe sti wa lu Bo ska Ko me dia.
Agniesz ka Ol sten i twór cy ada pta cji prze su wa ją nie co ak cen ty zna nej hi sto rii.
Oto na tron Pol ski wstę pu je bez względ na mor der czy ni. Jak to się sta ło, że mi -
stycz na ko ro na pol skich kró lów, uświę co na do ty kiem Dzie ciąt ka Je zus, wień czy
skro nie zbrod niar ki? W tym od re al nio nym – jak wi zje każ de go ty ra na – świe cie
do ziem skich spraw mie sza ją się wiedź my, nim fy i du chy. Choć le ni we i obar czo -
ne ludz ki mi sła bo ścia mi, za dzi wia ją co sku tecz nie wpły ną na bieg zda rzeń.

Bilety: 35/30 zł

Anhedonia
Michał Występek
5 i 6 lutego 20:00

Klub Nietota, ul. Kazimierza Wielkiego 50,
Wrocław
Reżyseria: Ra fał Kwiet niew ski
OB sA DA: Mo ni ka Kar bow ska, Jo an na Łuż -
ny, Iza be la Ma ciu szek, Han na Mi siak, Jo an -
na No wic ka -Za gra jek, Ka ta rzy na Ol brom -
ska, Adam Chmie lew ski, Ro bert Ka czo row -
ski, Ja cek Ła masz, Mar cin Ja go dziń ski, Ar -
ka diusz Za gra jek, Ama de usz Zien kie wicz

„Mo że i nie je stem naj lep szym idio tą ja -
kie go zna cie, ale swo je wiem. Nor mal -
nie to od ta ty, ale od kąd za czął pić to
od bra ci. (...). Opo wie dział bym wam
o wszyst kim, ale Cio cia Kry sty na nie po -
zwa la. Mó wi, że mógł bym na ro bić chło -
pa kom kło po tów, a te go nie chcę. (...)
Opie ka spo łecz na też py ta, ty le, że nie
mnie, bo mnie ma ją za idio tę. Mo że to
i le piej, tak nic nie wie dzieć. Przy naj -
mniej nie bę dę się smu cić”.
An he do nia to nie zdol ność do od czu -
wa nia przy jem no ści. Wy da wa ło by się,
że każ dy z nas na miej scu bo ha te rów
spek ta klu z tru dem od czu wał by ja ką -
kol wiek przy jem ność. Smut na praw da
o sza rej pol skiej rze czy wi sto ści oraz
py ta nie o względ ność po wszech nej
oce ny mo ral nej, czy li gru pa nie zwy kle
za an ga żo wa nych ama to rów Te atru dla
Po cząt ku ją cych, mie rzą cych się z ko lej -
ną ge nial ną sztu ką Mi cha ła Wy stęp ka.

Bilet: 15 zł

Wi taj w mo im do mu. Me dy ta cja o ko bie cie z wydm
9 i 10 lutego 19:00

In sty tut Gro tow skie go, Stu dio Na Gro bli, ul. Na Grobli 30 we Wrocławiu
Reżyseria i świa tło – Prze my sław Błasz czak
Dra ma tur gia – An na Du da, Opra wa mu zycz na – Da mian Bo ro wiec
Obsada: Ka ro li na Brzęk, Tomáš Wort ner

Spek takl po wstał na pod sta wie książ ki Ko bie ta z wydm ja poń skie go pi sa rza Kōbō
Abe. To opo wieść pi sa na na pia sku, wy ra żo na ję zy kiem cia ła, ru chu i ge stu, sku -
pio na na hi sto rii wię zi mię dzy ko bie tą a męż czy zną. Sub tel ne in te rak cje osa dzo -
ne są w prze strze ni sce ny in spi ro wa nej fo to gra fia mi Shōjie go Uedy. W któ rym
mo men cie ro dzi się więź? Ja ką na tu rę ma ludz ka po trze ba bli sko ści?
Spek takl po wstał we współ pra cy In sty tu tu Gro tow skie go i Te atru Bra ma w Go le nio wie.

Czas trwa nia: 60 min Dla wi dzów od 18 ro ku ży cia!
Wstęp wol ny za re zer wa cją miejsc: se kre ta riat@gro tow ski -in sti tu te.art.pl

KUP BILET



Mak bet PRE MIE RA
William Szekspir
Przekład Stanisław Barańczak
11 lu te go 19:00
17, 18, 19, 26 lu te go 19:00

Te atr im. H. Mo drze jewskiej,
Sce na Ga dzic kie go, Ry nek 39 w Le gni cy
Re ży se ria – Lech Ra czak
sce no gra fia – Boh dan Cie ślak, ko stiu my – Na -
ta lia Ko ło dziej, mu zy ka – Ja cek Ha łas

Tech nicz nie naj do sko nal sze dzie ło Szek -
spi ra (…) nie praw do po dob ny roz mach, któ -
ry pod wzglę dem cią gło ści i jed no rod no ści
nie ma so bie rów ne go nie tyl ko u in nych pi -
sa rzy, ale na wet gdzie in dziej u Szek spi ra.

(Giu sep pe To ma si di Lam pe du sa,
przeł. St. Ka sprzy siak)

Za wsze ak tu al na i w każ dej epo ce rów -
nie prze ra ża ją ca tra ge dia wszech cza -
sów, uka zu ją ca mar ny ko niec tych, któ -
rzy zbyt moc no uko cha li wła dzę, choć -
by się ga li po nią w naj szla chet niej szych
za mia rach. Pierw sza in sce ni za cja dra -
ma tu Szek spi ra w do rob ku twór czym
Le cha Ra cza ka, któ ry tą pre mie rą do łą -
cza do ga le rii zna ko mi tych twór ców pol -
skie go te atru: W. Bo gu sław skie go (w
1812r. wpro wa dził Mak be ta na pol skie
sce ny), B. Ko rze niew skie go, A. Waj dy.
Wiel kość Szek spi ra po le ga mię dzy in -
ny mi na tym, że da le ko wy kra cza po -
za świat po li tycz nych gier, któ ry jest
punk tem wyj ścia je go opo wie ści.
W Mak be cie nie ty le chcę się od no sić się
do na szej pol skiej współ cze sno ści, co
od czu wam wy raź nie sza leń stwo świa -
ta, ca łe go świa ta, któ ry go tów jest po raz
ko lej ny wy pa dać z opi sa nej na uko -
wo – przez fi zy ków, so cjo lo gów i teo - lo -
gów – or bi ty. Tu cho dzi o los – (pie kło?
w je dy nej we so łej sce nie Mak be ta
Odźwier ny, szu ka jąc klu cza do bram zam -
ku, dow cip ku je na te mat klu czy do bram
pie kiel nych) – ludz ko ści, a nie wład cy.

Lech Ra czak
Bi le ty pre mie ro wy 50 zł, N 30 zł, U 20 zł

Lech Raczak

szantaż Reż. Ewelina Marciniak
Autor tekstu: Marcin Cecko 
20, 22 lutego 18:00 | 21 lutego
15:00 | 27, 28 lutego 19:00

Pań stwo wa Wyż sza Szko ła Te atral na
w Kra ko wie Fi lia we Wro cła wiu,
ul. Bra ni bor ska 59
Wy stę pu ją: Mag da le na Go rze lań czyk,
Mo ni ka Kul czyk, Pa me la Płach tij, Pau li na
Wo sik, Mi chał Ba jor, Ma riusz Bą kow ski,
Kac per Ga du ła -Za wra tyń ski, Krzysz tof
sa ta ła, To masz Ta ran ta, Ma te usz Wi śniew -
ski, Ka ta rzy na strą czek, Adam Cyw ka

21 stycz nia w Te atrze PWST na Dużej
Scenie odbyła się pre mie ra spek ta klu
dy plo mo we go stu den tów IV ro ku Wy dzia łu Ak tor skie go w re ży se rii Ewe li ny Mar -
ci niak pt.: Szan taż. Jest to pierw sza pre mie ra Wy dzia łu Ak tor skie go przy pa da -
ją ca na rok aka de mic ki 2016/2017. 
Jak katastrofa może zaczaić się w zgliszczach? Gdzie, wśród utopijnego
pragnienia budowania nowej wspólnoty, po traumatycznym doświadczeniu,
wkrada się nihilizm? I ostatecznie, w jaki sposób mechanizm dorastania
przeprowadza rytualne morderstwo? Na ciele? Na psychice? Na obszarze
uniwersalnych wartości? Na społecznej tkance?

Wstęp za re zer wa cją: pwst.wroc law.pl/re zer wa cje

sTAND_UP WITKACY wg Stanisława I. Witkiewicza
3 i 4 lutego 19:00

Teatr Polski – Scena Kameralna, ul. Świdnicka 28 we Wrocławiu
sce na riusz i re ży se ria – Wie sław Ci chy, sce no grafia i ko stiu my – Mał go rza ta Ma te ra
Świa tło i wi deo – Mi rek Kacz ma rek, Mu zy ka Ra fał – Ka ra sie wicz
Ob sa da: Wie sław Ci chy

One -man -show w wy ko na niu cha ry zma tycz ne go Wie sła wa Ci che go, to przed -
sta wie nie łą czą ce for mę stand_up’u z twór czo ścią Wit ka ce go, ar ty stycz ne go
bun tow ni ka, ży cio we go per for me ra i re be lian ta wal czą ce go o war to ści. Ten bły -
sko tli wy, mą dry i śmiesz ny spek takl wzbo ga ca ny zo stał re we la cyj ną mu zy ką
i świet nie za aran żo wa ny mi pio sen ka mi.
W przed sta wie niu za cy to wa no frag men ty Wit ka cow skich spek ta kli:
... cór ka Fiz dej ki w re ży se rii Ja na Kla ty (Te atr Dra ma tycz ny im. J. Sza niaw skie -
go w Wał brzy chu, 2004) oraz Nie na sy ce nie w re ży se rii To ma sza Hyn ka (Te atr
Stu dio im. S. I. Wit kie wi cza w War sza wie, 2009).

www.teatrpolski.wroc.pl | Bilety: 40/30 zł | 32/21 zł | 25/15 zł

fot. N. Kabanow



fot. N. Kabanow

KUP BILET

Katarzyna Piasecka Stand-up
21 lutego 19:00
Spiżarnia, ul. Piastowska 1 w Legnicy 
23 lutego 19:00
Manufaktura, ul. Bystrzycka 22 w Świdnicy
Z no wym so lo wym pro gra mem na sce -
nę stand -up’u po wra ca Ka ta rzy na Pia -
sec ka, któ rej ży wy, emo cjo nal ny kon -
takt z pu blicz no ścią, to jej znak roz po -
znaw czy. Obok te go ofe ru je nie zmier -
nie in te re su ją ce spo strze -
że nia w kwe stiach oby cza -
jo wych i róż nic mię dzy ko -
bie ta mi, a męż czy zna mi.

Bilety: 36/25 zł

Małe zbrodnie małżeńskie
Eric-Emmanuel Schmitt
prze kład Barbara Grzegorzewska
22, 23, 24 lutego 19:00

Teatr Polski Scena Kameralna,
ul. Świdnicka 28 we Wrocławiu
Re ży se ria – Bog dan To sza
sce no gra fia – Alek san dra se me no wicz
Ob sa da: Li sa – Gra ży na Kru ków na
Gil les – Je rzy schej bal (go ścin nie)

Ja kie jest naj lep sze roz wią za nie na kry -
zys w związ ku? Part ner po wi nien ulec
wy pad ko wi i wró cić do do mu z amne -
zją. Dla part ner ki to oka zja, aby ule pić
z nie go ide al ne go mę ża. Tyl ko czy Gil les
na praw dę ma za nik pa mię ci? Co pró bu -
je osią gnąć, zwo dząc Li sę? Wbrew po -
zo rom kłam stwa oboj ga ma ją za cel
ura to wać, a nie po grą żyć to mał żeń -
stwo. Pi kan te rii do da je fakt, że zna ko -
mi ta pa ra ak to rów: Gra ży na Kru ków -
na i Je rzy Schej bal tak że po za sce ną
jest mał żeń stwem.

Bilety: 40/30 zł | 32/21 zł | 25 /15 zł

Bachantki
17, 18, 19 lutego 18:00

Te atr Pol ski – Sce na na Świe bodz kim, pl. Or ląt Lwo w skich 20C
Na tchnie nia i pod po ry li te rac kiej szu ka łem tym ra zem w Ba chant kach Eu ry pi de sa i książ ce Pa so -
li nie go za ty tu ło wa nej Teo re ma. Z tych dzieł za czerp ną łem te ma ty, pe wien kon glo me rat my śli dla
wy ra że nia nur tu ją cych mnie pro ble mów. Wy stę pu je tu spię cie dwóch ra cji i sprzecz no ści: z jed nej
stro ny po stę po wa nie czło wie ka w świe cie co dzien no ści, ja kieś bar dzo ra cjo nal ne, rze czo we, a z dru -
giej chęć uciecz ki od tej sza rzy zny w świat ma rzeń, czę sto skrzęt nie skry wa nych pra gnień moż li -
wych do urze czy wist nie nia… nie na ja wie. Sło wem wszyst ko to, co by ło my ślą prze wod nią dio ni -
zyj skich mi ste riów, co nie re al ne w ży ciu, mo że przy brać kon kret ne kształ ty w te atrze.

H. To ma szew ski, Przy jeż dżam ju tro, Sło wo Pol skie nr 53/1974
W 1974 r. H. To ma szew ski zre ali zo wał we Wro cław skim Te atrze Pan to mi my spek -
takl Przy jeż dżam ju tro, któ ry okre ślił mia nem col la ge’u ob ra zów pan to mi micz nych
in spi ro wa nych Ba chant ka mi Eu ry pi de sa i The ore mą Pie ra Pa ola Pa so li nie go.
Two rząc spek takl Ba chant ki wg dra ma tu Eu ry pi de sa, twór cy się ga ją do tych sa -
mych ma te ria łów, trak tu jąc je ja ko punkt wyj ścia przy kom po no wa niu ob ra zu sce -
nicz ne go, nie bę dą ce go jed nak od two rze niem fa bu ły przed sta wie nia To ma szew -
skie go. Spek takl Przy jeż dżam ju tro trak to wa ny jest ja ko in spi ra cja i za chę ta do te -
go, by jesz cze raz prze czy tać oba dzie ła i prze ko nać się, co dzi siaj wy ni ka ze zde rze -
nia tych dwóch opo wie ści. Bilety: 30/20/15 zł



Na tu re mor te
Współ cze śni ar ty ści oży wia ją
mar twą na tu rę
Od 19 lu te go

Mu zeum Na ro do we we Wro cła wiu,
Pa wi lon Czte rech Ko puł, ul. Wy sta wo wa 1

Punk tem wyj ścia do po wsta nia tej
eks po zy cji by ła książ ka Na tu re mor te
au tor stwa Mi cha ela Pe try’ego, dy rek -
to ra lon dyń skiej MO CA (Mu zeum
Sztu ki Współ cze snej), któ ry po ka zu je,
jak zło żo nym za gad nie niem jest mar -
twa na tu ra i jej hi sto ria.
Ku ra to rzy sku pia ją się na dzie łach
współ cze snych ar ty stów i trak tu ją
mar twą na tu rę w moż li wie sze ro kim
kon tek ście, wy cho dząc da le ko po -
za tra dy cyj ne ma lar stwo i się ga jąc
po zu peł nie no we tech ni ki.
Zwie dza ją cy zo ba czą po nad 80 dzieł
współ cze snych twór ców, m.in. Ga brie -
la Oroz co, Bar na by Bar for da, Ma ta
Col li sha wa i z pol skich ar ty stów: Ali ny
Sza pocz ni kow, Jo na sza Ster na, Mag -
da le ny Aba ka no wicz.
We współ pra cy z MO CA Lon don.

Do 14.05.2017
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Globalizacja i indywidualność 70 Lat ZPAF 1947-2017
17 lutego18:00 Muzeum Współczesne Wrocław, pl. Strze gom ski 2a | Do 14.04.2017

Au to rzy: Ewa An drze jew ska, ste fan Ar czyń ski, Jan Bort kie wicz, Cze sław Chwisz czuk, Zdzi sław
Da dos, sła woj Du biel, An drzej Du dek-Dürer, Alek Fi gu ra, To masz Fronc kie wicz, Bar ba ra Gór niak,
Ze non Ha ra sym, Ro man Hla wacz, Da ria Ilow, Pa weł Jan cza ruk, To masz Jo dłow ski, Ka ta rzy -
na Karcz marz, Piotr Ko mo row ski, Ry szard Kop czyń ski, Krzysz tof Ko wal ski, Krzysz tof Ku czyń ski,
sta ni sław Ku la wiak, Na ta lia LL, Ja cek La lak, Mag da le na La so ta, Adam Le sisz, Ja ro sław Maj cher,
Ewa Mar ty ni szyn, Ma rek Ma ru szak, sta ni sław Mi chal ski, To masz Mie lech, sła wo mir Miel nik, Ja -
nusz Mu siał, Ja nusz Mo nia to wicz, Piotr Ma ciej No wak, Ma te usz Pał ka, Mi chał Pie trzak, Prze my -
sław Pi wo war, Wa cław Ro piec ki, An drzej Ru ty na, Krzysz tof saj, Do ro ta sit nik, Pa weł so ko łow ski,
Ma ciej sta wiń ski, Grze gorz sa wa -Bo ry sław ski, Ma ciej sto bier ski, Ali na Ści bor, Ra fał Wa rze cha,
Ry szard Weł now ski, Ma rek We so łow ski, Iwo na Woj ty cza – Fronc kie wicz, Ry szard An to ni Wój cik,
Je rzy Wi klendt, Woj ciech Za wadz ki, Wal de mar Zie liń ski 

Wy sta wa  przed sta wia wy bór prac 54 twór ców re pre zen tu ją cych prze gląd śro -
do wi ska Okrę gu Dol no ślą skie go Związ ku Pol skich Ar ty stów Fo to gra fi ków. Idea
wy sta wy jest for mą dys kur su, re in ter pre ta cji za gad nie nia glo bal nej wio ski w ko -
re la cji z in dy wi du al no ścią w do bie współ cze sno ści. (...). Fo to gra fia bę dą ca jed -
nym z me diów glo bal nej wio ski, przez swo ją po wszech ność, jest przy kła dem
for my wy po wie dzi, gdzie ory gi nal ność, uni ka to wość, nie po wta rzal ność sta no wi
o war to ści i ja ko ści. Wy sta wa pre zen tu je bo gac two róż no rod nych po staw, kon -
wen cji, kon cep cji ar ty stycz nych. Jest de mon stra cją zło żo no ści i ory gi nal no ści
te go śro do wi ska w 70. rocz ni cę po wsta nia ZPAF.

Ku ra tor pro jek tu An drzej Du dek-Dürer

Krzysztof Lewandowski Światła miast
4 lutego 17:00 Salonik artystyczny u Daphne, ul. Ulanowskiego 22A we Wrocławiu
Wał brzy sza ni n, fo to gra fią pa sjo nu je się od cza sów stu denc kich. Po ukoń cze niu Po -
li tech ni ki Wro cław skiej pa sję fo to gra ficz ną roz wi jał w to ku pra cy za wo do wej – eks -
per ta kry mi na li sty ki.
W ostat nich kil ku la tach obok prak ty ki bie głe go są do we go z za kre su ba dań me cha -
no sko pij nych, sze ro ko po ję ta fo to gra fia sta ła się je go dru gim za wo dem. Za ję cie
pierw sze go miej sca w kon kur sie fo to gra ficz nym Ro dzi na, or ga ni zo wa nym przez
Ka to lic kie Sto wa rzy sze nie Ci vi tas Chri stia na w Wał brzy chu, sta ło się im pul sem
do po wsta nia ni niej szej wy sta wy. Zo ba czy my zna ne i nie zna ne za kąt ki Wro cła wia
i Wał brzy cha, któ re w róż nym oświe tle niu uka zu ją swo je no we ob li cze.



Luty
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Muzeum Narodowe 
we Wrocławiu

Wystawy stałe: 
„Śląska rzeźba kamienna XII–XVI w.”  
„Sztuka śląska XII–XVI w.” 
„Sztuka śląska XVI–XIX w.”  
„Sztuka europejska XV–XX w.” 
„Sztuka polska XVI–XIX w.”  

Wystawa czasowa: 
“In facie Ecclesiae. Kwatera  
ołtarzowa ze sceną zaślubin  
Marii i przedstawieniem postaci 
św. Katarzyny Aleksandryjskiej  
ze zbiorów Muzeum Narodowego  
we Wrocławiu” 
17 stycznia – 19 marca 2017 

 

Panorama 
Racławicka
 
Wystawa stała: 
Dzieło J. Styki i W. Kossaka  
z lat 1893–1894 upamiętniające 
100. rocznicę insurekcji 
kościuszkowskiej 
 
Wystawa czasowa: 
„Pomiędzy Wrocławiem a Lwowem – 
akwarele Danuty Pałki-Szyszki”   
3 lutego – 29 marca 2017

Pawilon Czterech Kopuł
Muzeum Sztuki  
Współczesnej

Wystawa stała: 
„Kolekcja sztuki polskiej  
II połowy XX i XXI w.”  
 
Wystawa czasowa: 
„Nature morte. Współcześni  
artyści ożywiają martwą naturę”  
19 lutego – 14 maja 2017
wystawa realizowana we 
współpracy z MOCA London 

Muzeum  
Etnograficzne

Wystawa stała: 
„Dolnoślązacy. Pamięć, kultura, 
tożsamość” 

Wystawy czasowe: 
„Skarby europejskiej 
kultury tradycyjnej”  
2 września 2016 – 26 lutego 2017 
patronat honorowy: 
UNESCO, Polski Komitet 
ds. UNESCO i Narodowy 
Instytut Dziedzictwa 
 
„Koran: kaligrafia i iluminacja  
w stylu osmańskim”   
18 lutego – 13 kwietnia 2017

O
braz: Peter Jones, O

llie M
onkey [M

ałpka O
llie], 2007, dzięki uprzejm

ości artysty ©
 Peter Jones

mnwr.art.pl



Tony Cragg Rzeźba
Od 3 lutego do 8 maja

Muzeum Współczesne Wrocław, pl. Strzegomski 2A
MWW i Cen trum Rzeź by Pol skiej w Oroń sku za -
pra sza ją na wy sta wę jed ne go z naj bar dziej ce nio -
nych rzeź bia rzy świa ta. Cragg uznawany jest za
mistrza materiału. Jego prace, wykonane z brązu,
kamienia, szkła, ceramiki, żywic czy drewna,
zachwycają organiczną formą, dynamiką
meandrującego kształtu, intrygującymi tytu ła mi.
Sy tu ują się po mię dzy sztu ką abs trak cyj ną a fi gu -
ra tyw ną. Sztu ka To ny’ego Crag ga zo sta ła szyb ko
za uwa żo na i do ce nio na przez świat ar ty stycz ny.
W 1988 r. twór ca re pre zen to wał Wiel ką Bry ta nię
na 43. Bien na le w We ne cji i w tym sa mym ro ku
do stał pre sti żo wą na gro dę Tur ne ra w Lon dy nie.

Do 8.05.217

Erich Lessing Fotografie
Od 3 lutego

Muzeum Miejskie Wrocławia, Stary Ratusz
Au striac ki fo to graf uwa ża ny jest za kro -
ni ka rza cza sów po wo jen nych. Po cho dzi
z ży dow skiej ro dzi ny w Wied niu. Je go
mat ka i bab ka zo sta ły za mor do wa ne
w Au schwitz i The re sien stadt. Les sin -
go wi uda ło się uciec do Pa le sty ny.
Po po wro cie do Au strii pra co wał ja ko fo -
to re por ter w agen cji As so cia ted Press
i Ma gnum Pho tos. Wy bo ru zdjęć do ko -
na ły cór ka Han na, se kre tarz ge ne ral -
na Na ro do we go Fun du szu Re pu bli ki
Au strii na rzecz ofiar Na ro do we go So -
cja li zmu oraz dy rek tor ka Mu zeum Ży -
dow skie go w Wied niu, Daniel le Spe ra.

Do 19.02.2017

Dovdon Amgaa Rysunek
8 lutego 18:00

Ogni sko Kul tu ry Pla stycz nej im. E. Gep per -
ta, Ru ska 46c/7 we Wro cławiu

Wy sta wa mon gol skie go ar ty sty  wy kła -
dow cy In sty tu tu Sztu ki Uni wer sy te tu
Edu ka cyj ne go w Ułan Ba tor.
Wy sta wa or ga ni zo wa na we współ pra -
cy z do cto rem ho no ris cau sa Uni wer -
sy te tu Edu ka cyj ne go w Ułan Ba tor
prof. Ja nem Ku ku łą oraz w ra mach
Cen trum In te gra cji Kul tur TER RA.

Do 28.02.2017 | Wstęp wolny!

se ba stian Łu biń ski Grafika
24 lu te go 17:30

Ga le ria pod Pla fo nem, Rynek 58 Wrocław
Se ba stian Łu biń ski, w 2013 r. uzy skał
dy plom wro cław skiej ASP na Wy dz.
Ar chi tek tu ry Wnętrz i Wzor nic twa,
w pra cow ni Ko mu ni ka cji Wi zu al nej,
a w 2015 r. dy plom z wy róż nie niem
z gra fi ki ar ty stycz nej w pra cow ni prof.
Prze my sła wa Tysz kie wi cza.
Obec nie pra cu je w ma cie rzy stej uczel -
ni na sta no wi sku la bo ran ta w Ka te -
drze Gra fi ki Ar ty stycz nej na Wy dz.
Gra fi ki i Sztu ki Me diów.
Swo je pra ce pre zen to wał na trzech
wy sta wach in dy wi du al nych i licz nych
zbio ro wych. Jest lau re atem Grand Prix
zor ga ni zo wa ne go przez wro cław ską
ASP kon kur su Naj lep sze Dy plo my ‘15. 

Do 18.03.2017. Wstęp wol ny!

Por tret Dol ne go Ślą ska
Por tret za opo wieść
17 lu te go 19:00

CK Zamek, pl. Świę to jań ski 1 we Wro cławiu
Pro jekt re ali zo wa ny przez Stre et Col lo -
dio nArt, ko lek tyw ar ty stycz ny, zaj mu ją -
cy się sztu ką wi zu al ną, opar tą głów nie,
na fo to gra fii wy ko ny wa nej tech ni ką
mo kre go ko lo dio nu.
Każ dy mo że zo stać uwiecz nio ny. Je dy -
nym kry te rium jest go to wość na opo -
wie dze nie swo jej hi sto rii z Dol nym Ślą -
skiem w tle. Ko lek tyw two rzą: Mi chał
Sit kie wicz, Pa weł So ko łow ski, Ga brie la
Szew czyk i Mo ni ka So ko łow ska. Do pro -
jek tu za pro si li Ewę Si do ren ko. Wy kła -
dow czy nię na Uni wer sy te cie Gre en wich
w Lon dy nie, wy bit ną so cjo log. Wy sta wa
pre zen tu je trzy dzie ści z kil ku set po -
wsta łych już fo to gra fii.  Z am bro ty pa mi
zo sta ną rów nież za pre zen to wa ne opra -
co wa ne hi sto rie, któ re opo wie dzia ły
por tre to wa ne oso by.
Do 2.04.2017 | Wstęp wol ny!



Im da lej w las,
tym wię cej grzy bów
4 lu te go 18:00

Gal ria Wy kwit,
al. Ja na Ko cha now skie go 21 we Wro cła wiu
Ar ty ści: Mi łosz Flis, Pa weł Ja rodz ki, Ma -
riusz Ma ślan ka, Arek Pa so żyt, Mał go rza ta
Łoj ko, Krzysz tof Wa ła szek
Ku ra tor ki: Ka ro li na Bal cer, Mar ty na Muth
Opra wa gra ficz na: Adam Ma kow czen ko
Da ne sta ty stycz ne dot. ilo ści ab sol wen tów
szkół ar ty stycz nych wg Mi ni ster stwa Kul -
tu ry i Dzie dzic twa Na ro do we go

Wy sta wa jest pre tek stem do re flek sji
na te mat śro do wi ska w ja kim funk cjo -
nu je my. Piw ni ca na czas wy sta wy sta nie
się flo rą sku pia ją cą wy bra ne lub de dy ko -
wa ne pra ce za pro szo nych do współ pra -
cy twór ców. Dom, w któ rym mie ści się
Wy kwit, ata ko wa ny jest przez wil goć,
któ ra z bie giem cza su co raz bar dziej de -
wa stu je wil lę. Po wsta łe na ścia nach wy -
kwi ty by ły pod ło żem dla na zwy Ga le rii,
a te raz sta ły się te ma tem prze wod nim
wy sta wy. Kla sy fi ka cja i spe cy fi ka cja kró -
le stwa grzy bów na su wa za ska ku ją co
licz ne wąt ki sta no wią ce me ta fo ry stra -
te gii i dzia łal no ści ar ty stycz nych.
Na wy sta wie nie za brak nie rów nież bez -
po śred nich na wią zań do bu do wy i for my
sa me go grzy ba. Za ba wa zna cze nia mi
po zwa la nam w pew nej mie rze za cho -
wać dy stans do tru ją ce go te ma tu, ja kim
jest kon dy cja, ro la czy miej sce w hie rar -
chii współ cze sne go twór cy w kon tek ście
kul tu ro wym i spo łecz nym.
NAD PRO DUK CJA: Grzy by cha rak te ry zu je
du ża róż no rod ność spo so bów roz mna -
ża nia. Sza cu je się, że co ro ku wy róż nia
się śred nio 1800 no wych ga tun ków
grzy bów. (...).

Piotr smogór
Sprawy mieszkańców
13 lutego 18:00

Galeria Małgosia,
ul. Odrzańska 39/40 we Wrocławiu

Spra wy miesz kań ców to au tor ski pro -
jekt obej mu ją cy ko la że two rzo ne
w głów nej mie rze na kan wie wro cław -
skich i re gio nal nych ga zet wy da wa -
nych w la tach 2003-2016.

Do 13.03.2017

Ma rek sta rzyk
Ga ze to we ob raz ki
Do 23 lutego

Ga le ria Miej ska we Wro cła wiu,
ul. Kiełbaśnicza 28

Wy sta wa jest pró bą re ka pi tu la cji zło -
żo ne go do rob ku ma lar skie go, gra ficz -
ne go i ry sun ko we go zmar łe go w 2011
ro ku Mar ka Sta rzy ka. Jed no cze śnie
jest pierw szą po je go na głej śmier ci
eks po zy cją re tro spek tyw ną. 
Uro dzo ny w 1960 ro ku w War sza wie
ar ty sta ca łe swo je do ro słe ży cie zwią -
za ny był z Wro cła wiem gdzie ukoń czył
stu dia (1988 r.) i współ two rzył lo kal ne
śro do wi sko ar ty stycz ne. (...).
Twór czość Sta rzy ka lo ku je się z pew -
no ścią w dłu giej tra dy cji sztu ki pu bli cy -
stycz nej. Je go pra ce są ko men ta rza mi
spraw bie żą cych, po li tycz nych oraz
spo łecz no -kul tu ral nych uwa run ko wań
rze czy wi sto ści, peł ne są przy tym od -
nie sień do hi sto rii, fi lo zo fii i li te ra tu ry.   
(...). Ty tuł wy sta wy za czerp nię ty z pra -
cy gra ficz nej Sta rzy ka od no si się do je -
go ulu bio nej prak ty ki opo wia da nia
i ana li zo wa nia współ cze sno ści, za wie -
ra nia w gra ficz nych ob ra zach kry tycz -
ne go ko men ta rza, peł nie nia ro li za an -
ga żo wa ne go spo łecz nie pu bli cy sty, dy -
dak ty ka, mo ra li sty.
Ku ra tor wy sta wy: Mał go rza ta Mi cu ła
Wstęp wol ny!

Grze gorz Je rzy Ko sma la 
Stre fy wi dze nia | Fotografia
Do 19 lutego

Ga le ria Za sza fą Wro cław, ul. św. Mar ci na 4
ZPAF Okręg Dol no ślą ski za pra sza
na wy sta wę fo to gra fii wy ko na nych
na róż no rod nych ma te ria łach świa tło -
czu łych ka me rą wiel ko for ma to wą na ła -
wie optycz nej z moż li wo ścią se lek tyw -
ne go wy bo ru stref ostro ści.
Grze gorz Je rzy Ko sma la, ukoń czył Wy -
dział Ko mu ni ka cji Mul ti me dial nej – kie -
ru nek fo to gra fia na ASP w Po zna niu.
Czło nek za rzą du Sto wa rzy sze nia Rod
Wie ża 1916 w Ostrze szo wie.

Mag da le na Fran czuk
The Bo ok of Won der
Księ ga Cu dow no ści
3 lu te go 19:00

Ga le ria En tro pia, ul. Rzeź ni cza 4, Wro cła w
Księ ga Cu dow no ści to skła da ją ca się
z dzie się ciu roz dzia łów opo wieść wi zu al -
na opar ta na przy go dach i ży cio wych do -
świad cze niach F. L. Ma da ley skie go – za -
po mnia ne go eks cen trycz ne go po dróż ni -
ka z prze ło mu XIX i XX w., któ re go za in -
te re so wa nia krą ży ły wo kół po szu ki wa -
nia w ota cza ją cym go świe cie zja wisk, jak
sam ma wiał, „du cho wo oso bli wych”.
Mag da le na Fran czuk – fo to graf ka, re ży -
ser ka, z pa sji ba dacz ka li te ra tu ry Mło dej
Pol ski i 20- le cia mię dzy wo jen ne go.
Stu dia z wy róż nie niem w Ka te drze Fo to -
gra fii na Wy dz. Ope ra tor skim i Re ali za cji
Te le wi zyj nej Pań stwo wej Wyż szej Szko ły
Fil mo wej, Te le wi zyj nej i Te atral nej im.
Le ona Schil le ra w Ło dzi.



Ol gier d Czer ne r
Za ło ży cie l Mu zeum Ar chi tek tu ry
2 lu te go 17:00

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

Pre tek stem do spo tka nia jest pro mo -
cja dru gie go to mu książ ki Pro fe so ra,
za ty tu ło wa nej Mój wiek XX. Są to ob -
szer ne i bo ga to ilu stro wa ne zdję cia mi
wspo mnie nia pierw sze go dy rek to ra
i za ło ży cie la Mu zeum Ar chi tek tu ry we
Wro cła wiu. Hi sto ria mu zeum zo sta ła
przed sta wio na na tle naj waż niej szych
dla au to ra wy da rzeń po li tycz nych, kul -
tu ral nych i spo łecz nych, ja kie ów cze -
śnie dzia ły się w Pol sce, a zwłasz cza
we Wro cła wiu, oraz pry wat nych re flek -
sji i oso bi stych wspo mnień. Szcze gól ne
miej sce w pu bli ka cji zaj mu ją ar chi wal -
ne fo to gra fie i za cho wa ne do ku men ty
ze zbio rów wła snych Pro fe so ra oraz
zbio rów Mu zeum Ar chi tek tu ry.

Odwaga, śmiałość i bunt
Futuryzm w Europie, wykład Aleksandry Paterman
12 lutego 11:00

Mu zeum Na ro do we we Wro cła wiu – Pa wi lon Czte rech Ko puł, ul. Wy sta wo wa 1 |Wstęp wol ny!
Wy kład przy bli ży pod sta wo we za ło że nia fu tu ry zmu, bun tow ni cze go kie run ku „pa -
trzą ce go w przy szłość”, od rzu ca ją ce go tra dy cję, za fa scy no wa ne go prze my słem
i roz wo jem miast. Słu cha cze po zna ją za ło że nia Ma ni fe stu fu tu ry zmu z 1909 r.
oraz ich re ali za cję w pra cach naj waż niej szych re pre zen tan tów te go nur tu.

O zja wi skach z Kra jo wej li sty nie ma te rial ne go dzie dzictwa
kul tu ro we go UNE sCO : po chód laj ko ni ka i fli sac kie tra dy cje
w Ula no wie, wy kład Mar ty De rej czyk
11 lutego 15:00 Muzeum Etnograficzne, Oddz. MN we Wrocławiu, ul. Traugutta 111/113
Spo tka nie po świę co ne bę dzie kra kow skie mu laj ko ni ko wi oraz tra dy cjom fli sac -
kim, ge ne zie tych zja wisk i le gen dom o nich oraz współ cze snym dzia ła niom
na rzecz ich ochro ny. Wstęp wolny!

Dzień w Muzeum Narodowym
Wo kół śre dnio wiecz nej kwa te ry oł ta rzo wej ze sce ną za ślu bin Marii
18 lutego 10:00-17:00

Mu zeum Na ro do we we Wro cła wiu, pl. Powstańców Warszawy 5 | Wstęp wol ny!
Te go dnia naj istot niej sze bę dą mo ty wy za ślu bin, mi ło ści dwor skiej i ry cer skiej.
Opro wa dza nie po sztu ce śre dnio wiecz nej z mi ło ścią w tle po pro wa dzi Agniesz -
ka Pa ta ła, któ ra za bie rze uczest ni ków w po dróż przez dol no ślą skie miej sco wo -
ści, szla kiem śre dnio wiecz nych ko chan ków. Naj młod si spę dzą ak tyw nie czas
na za ba wie pla stycz no -ru cho wej, a wła da ją cy lek kim pió rem bę dą mo gli wziąć
udział w grze i przy go to wać mu ze al ną wa len tyn kę – od po sta ci z jed ne go dzie ła
sztu ki dla po sta ci z in ne go!

Krzysz to f szwa grzy k Po wrót Bo ha te rów. 
O po szu ki wa niach Żoł nie rzy Nie złom nych/Wy klę tych w Pol sce
3 lu te go 18.00 Klub Mu zy ki i Li te ra tu ry, pl. T. Ko ściusz ki 10 we Wrocławiu|Wstęp wol ny!

W czę ści mu zycz nej: In na Ka ma rian (śpiew), Woj ciech Po pkie wicz (mu zy ka)
Frag men ty spek ta klu li te rac ko -mu zycz ne go Gru py 44 pt. skra wek wol no ści

Prof. Krzysz tof szwa grzyk, dy ser ta cję pt. Ob raz kon spi ra cyj nych or ga ni za cji nie -
pod le gło ścio wych dzia ła ją cych na Dol nym Ślą sku w la tach 1945–1956 w świe tle
akt są do wych by łe go Woj sko we go Są du Re jo no we go we Wro cła wiu obro nił 19
czerw ca 1996 w In sty tu cie Hi sto rycz nym na Wy d. Na uk Hi sto rycz nych i Pe da go -
gicz nych Uniw. Wro cław skie go uzy sku jąc sto pień na uko wy dok to ra na uk hu ma -
ni stycz nych w za kre sie hi sto rii ze spe cjal no ścią hi sto ria naj now sza. W 2007 ha -
bi li to wał się na Wy dzia le Hu ma ni stycz nym Uniw. Zie lo no gór skie go. Zo stał pro fe -
so rem nad zwy czaj nym Dol no ślą skiej Szko ły Wyż szej. Spra wo wał sta no wi sko na -
czel ni ka Od dz. Biu ra Edu ka cji Pu blicz nej In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej we Wro cła -
wiu, a tak że peł no moc ni ka Pre ze sa IPN ds. po szu ki wań miejsc po chów ku ofiar
ter ro ru ko mu ni stycz ne go. 

Na prelekcję zaprasza Sto wa rzy sze nie So li dar ni 2010. 

Polacy Ukraińcy 1943-1945
An ty pol ska ak cja OUN i UPA Ban -
de ry, rzeź wo łyń sko -ga li cyj ska
w do ku men tach ukra iń skich
Do 28 lutego

Muzeum Gross-Rosen,
ul. Ofiar Gross-Rosen 26 w Rogoźnicy

Eks po zy cja do ku men tu je krwa wy kon -
flikt w hi sto rii sto sun ków pol sko -ukra -
iń skich – wy da rzeń, któ re po dziś dzień
wy wo łu ją ży we emo cjo nal ne re ak cje.
Po ru sza ona wie le trud nych aspek tów,
m.in. po sta wę Ukra iń ców we wrze -
śniu 1939r., dzia łal ność pol skie go
i ukra iń skie go pod zie mia oraz przy czy -
ny i prze bieg mor dów do ko na nych
przez Or ga ni za cję Ukra iń skich Na cjo -
na li stów na pol skiej lud no ści Wo ły nia
i Ga li cji Wschod niej. Nie zwy kle cie ka wy
ma te riał sta no wią ukra iń skie do ku -
men ty oraz ma te ria ły ar chi wal ne.
Wy sta wę przy go to wa ło Od dz. Biu ro
Edu ka cji Pu blicz nej IPN w Lu bli nie.

Ksa we ry Ge bhard. Opo wia da nie. Zo fia Ge bhard
Spo tka nie z cy klu Ży jąc z du cha mi
2 lutego 19:00 Miesz ka nie Gep per ta, ul. Ofiar Oświę cim skich ½ we Wro cławiu
Ksa we ry Ge bhard, po wsta niec stycz nio wy, spi sko wiec, emi sa riusz, au tor wie lu
nie do koń czo nych opo wie ści o te ma ty ce na ro do wo -wy zwo leń czej.
Zo fia Ge bhard, pra wnucz ka Ksa we re go, po et ka, pi sar ka, au tor ka wie lu do koń -
czo nych i nie do koń czo nych opo wie ści o ży ciu i śmier ci.





Ferie 2017 w Muzeum
Narodowym we Wrocławiu
12-24 lutego
Zi mo we wę drów ki bliż sze i dal sze

15 lu te go, g. 12:00, 14:00 – Mu zeum Na ro -
do we, pl. Po wstań ców War sza wy 5

Za ba wa pla stycz na dla dzie ci w wie -
ku 6–12 lat. Dzie ci od bę dą wę drów kę
po gó rach i do li nach przy sy pa nych
śnie giem. W cza sie spa ce ru po ga le -
riach mu zeum od wie dzą na wet lo do -
wiec. Póź niej każ dy z uczest ni ków
stwo rzy wła sny pej zaż zi mo wy.

Pro wa dze nie: Mi chał Piecz ka
Wstęp wolny, za pi sy: tel. 71 372 51 48
lub edukacja@mnwr.art.pl
Ferie z Panoramą
16 i 23 lutego, g. 9:15
Panorama Racławicka, ul. Purkyniego 1

Za ba wa edu ka cyj na dla dzie ci w wie -
ku 6–12 lat. Po krót kim wstę pie w Ma -
łej Ro tun dzie uczest ni cy za jęć uda dzą
się na plat for mę wi do ko wą, by zo ba czyć
dzie ło Ja na Sty ki i Woj cie cha Kos sa ka.
Do wie dzą się, kto jesz cze brał udział
w two rze niu ob ra zu, jak ar ty ści po dzie -
li li się pra cą i ile cza su im ona za ję ła. Bę -
dzie moż na na uczyć się, jak oglą dać wy -
jąt ko wy ob raz oraz do wie dzieć się, co to
jest szta faż i z cze go jest zro bio ny?

Prow.: Izabela Trembałowicz-Chęć
Wstęp z biletem za 15 zł,
zapisy: tel. 71 344 23 44
Na tropie martwej natury
23 lutego, g. 11:00
Pawilon Czterech Kopuł, ul. Wystawowa 1

Warsztaty rodzinne dla dzieci w wieku
6–10 lat. Spo tka nie do ty czyć bę dzie
dzieł z no wo otwar tej wy sta wy pt. Na -
tu re mor te po świę co nej mar twej na -
tu rze. Ro dzi ny we zmą udział w grze
ze sztu ką w ro li głów nej!

Pro wa dze nie: Ali cja Abra mo wicz
Wstęp wolny, zapisy: tel. 71 712 71 81 lub
edukacja.pawilon@mnwr.art.pl

Co się ple cie na ga ze cie
23 lutego, g. 12:00
Muzeum Etnograficzne, ul. Traugutta 111

Za ba wa dla dzie ci w wie ku 4–12 lat
dla no wo cze snych ple cion ka rzy, któ -
rym do stwo rze nia ko szycz ka nie jest
po trzeb na wi kli na. Wy star czą rę ce
i zwy kła, nie po trzeb na już ga ze ta.

Pro w: Pau li na Su chec ka, Mar ta De rej czyk
Wstęp wolny, zapisy: tel. 71 344 33 13 lub
muzeum@muzeumetnograficzne.pl
Więcej informacji: www.mnwr.art.pl

Ar ka diu sz Wy roste k
W po szu ki wa niu za po mnia nych
ple mion, łow ców głów, sza ma nów...
17 lu te go 17:00 Sa la kon fe ren cyj na, III p.
Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej, Rynek 58 
Spo tka nie z wro cław skim po dróż ni kiem
po świę co ne wy pra wom, pod czas któ rych
od wie dzał za po mnia ne ple mio na (m. in.
w Hi ma la jach), wo jow ni ków, sza ma nów i ostat nich łow ców głów. Przez ca ły
mie siąc lu ty bę dzie moż na oglą dać zwią za ną z te ma tem pre lek cji wy sta wę fo -
to gra fii Arkadiusza Wyrostka.

Wstęp wol ny!

Ferie w Muzeum z filatelistyką Warsztaty
14 i 15 lutego 10:00 Muzeum Poczty i Telekomunikacji, ul. Z. Krasińskiego 1, Wrocław
Warsz ta ty skła da ją się z dwóch czę ści, pierw sza to wspól ne zwie dza nie wy sta wy
i roz mo wa o znaj du ją cych się w mu zeum eks po na tach. W dru giej czę ści dzie ci po -
zna ją pod sta wo we po ję cia z dzie dzi ny fi la te li sty ki przy po mo cy środ ków ta kich jak
puz zle XXL, se gre ga tor z po więk szo ny mi znacz ka mi, stem pel, kla ser, pin ce ta, znacz -
ki. Po nad to bę dą mo gły za pro jek to wać wła sny zna czek. Prze ko na ją się, że fi la te li -
sty ka mo że być cie ka wym za ję ciem, dzię ki któ re mu po zna je się ota cza ją cy świat.

Koszt: bi let wstę pu do Mu zeum. Za pi sy: tel. 71 722 29 34 (ilość miejsc ogr. 30 osób)

Ceramika dla dzieci | Warsztaty
6 lu te go 16:30 Fun da cja Jak Ma lo wa na, ul. Bia ło skór ni cza 26
Dzie ci po zna ją spo so by le pie nia z gli ny i szkli wie nia. Stwo rzą sa mo dziel nie wy -
ro by ce ra micz ne, któ re zo sta ną wy pa lo ne w pie cu ce ra micz nym. Warsz ta ty od -
by wa ją się raz w mie sią cu o 16:30.

Koszt: 15zł/oso ba! (w ce nie ma te ria ły i wy pał gotowych przedmiotów).
Za pi sy: tel. 661.494.661 | fjmw roc law@gma il.com

Piernikowe serca
Warsztaty cukiernicze z Aleksandrą Bolek
11 lutego 10:00-13:00
ODT Swiatowid, ul. Sempołowskiej 54A we Wrocławiu
Pier ni ko we ser ca, cze ko la do we pra lin ki w sam raz na Wa -

len tyn ki! Wie lo po ko le nio we fa mi lij ne warsz ta ty cu kier ni cze z Alek san drą Bo lek.
Bę dzie my wy pie kać i ozda biać pier ni ko we ser ca oraz wła sno ręcz nie wy ko ny wać
na dzie wa ne cze ko lad ki, by móc je po da ro wać swo jej uko cha nej Wa len tyn ce!
Pro si my o za bra nie ze so bą wał ków do cia sta i ku chen nych far tusz ków, moż -
na też za brać fo rem ki w kształ cie ser ca do wy ci na nia pier ni ków.

Koszt: 35 zł/osoba (opiekun z dzieckiem/opłata tylko za dziecko). Zapisy: tel. 71 348 30 10

spójrz okiem ar ty sty – Pa blo Pi cas so
1-10 lutego 9:00-14:00 MDK Śródmieście, ul. Dubois 5, Wrocław
W opar ciu o wy sta wę po kon kur so wą
Ga le ria Twór czo ści Mło dych z MDK
Śród mie ście za pra sza mło dzież ze szkół
pod sta wo wych na za ję cia edu ka cji pla -
stycz nej. Re ali za cje pla stycz ne, któ re
po wsta ną w trak cie spo tka nia w ga le -
rii – por tret sy mul ta nicz ny – zo sta ną
włą czo ne do ogól no pol skiej wy sta wy
Spójrz okiem ar ty sty.

Wy sta wa czyn na do 27.02.2017



Marcin Gienieczko
22 lutego 19:00

Miejska Biblioteka Publiczna Filia 57,
ul. Szewska 78 we Wrocławiu

Z wy kształ ce nia dzien ni karz, z prze -
zna cze nia po dróż nik spe cja li zu ją cy się
w spor tach extre mal nych. Usta no wił
World Re cords Gu in ness – prze pły nię -
cie Ama zon ki w ca noe na dy stan -
sie 5573 km od Ata laya do Be lem.

Wstęp wol ny!

Anna Leśniewska
Afry ka -mo ja mi łość. Spo tka nie
z Wy brze żem Ko ści Sło nio wej
15 lutego 18:00

Miejska Biblioteka Publiczna Filia 57,
ul. Szewska 78 we Wrocławiu

Wro cła wian ka, dzien ni kar ka, pi sar ka,
po dróż nicz ka i fo to graf z za mi ło wa nia.
Czło nek Dol no ślą skie go Sto wa rzy sze -
nia Ar ty stów Fo to gra fi ków i Twór ców
Au dio wi zu al nych. Pre le gent ka za pra -
sza w po dróż do kra ju, któ ry nie jest ce -
lem wy cie czek, do kra ju bar dzo cie ka -
we go, acz kol wiek ma ło zna ne go,
na Wy brze że Ko ści Sło nio wej w Afry ce.

Wstęp wol ny!

Piotr Ho rze la Su dan Po łu dnio wy – hi sto rie z in ne go świa ta
2 lu te go 18:30 Centrum Kultury Zamek, pl. Świętojański 1 we Wrocławiu
Su dan Po łu dnio wy. Naj młod sze pań stwo świa ta, któ re po wsta ło na te re nie tra -
wio nym woj na mi przez prze szło 50 lat. Na tak „spa lo nej zie mi” wpływ kul tu ry
za chod niej na kształt pań stwa jest sto sun ko wo ma ły. 
W Dżu bie, sto li cy Su da nu Po łu dnio we go miesz ka łem przez nie ca łe dwa la ta,
a każ dą wol ną chwi lę wy ko rzy sty wa łem na wy pa dy w głąb kra ju. Do tar łem
w gó ry w po szu ki wa niu opusz czo nych plan ta cji her ba ty, pły wa łem po Ni lu, od -
wie dza łem Szy lu ków z po gra ni cza z Pół no cą i To po sów z te re nów gra ni czą cych
z Ke nią i Ugan dą. Do wie dzia łem się co lu dzie są dzą o pie gach, czym mo że skut -
ko wać pi cie brud nej wo dy, ja kie są ce ny mał żo nek okre śla ne ilo ścią krów i wie lu
wie lu in nych bar dziej lub mniej po waż nych rze czy. 
Piotr Ho rze la – leśnik z uro dze nia i wy kształ ce nia. Pod róże często łączy z pra -
cą w miej scach bar dziej lub mniej od le głych. Apa rat fo to gra ficz ny ma za wsze
przy so bie, ale sta ra się sły szeć więcej niż przez wi zjer. Wstęp wol ny!

sza ma nizm sy be ryj ski
Prak ty ka / Per for ma ty ka
Mię dzy na ro do wa kon fe ren cja
17 i 18 lutego

In sty tut Gro tow skie go, Sa la Te atru La bo -
ra to rium, Przejście Żelaźnicze
Go ście: prof. Wa len ti na Iwa now na Cha ri to -
no wa, dr Wa le rij stie pa no wicz To po jew (Ro -
syj ska A. Na uk), dr hab. Bar tosz Ja strzęb ski,
dr Ję drzej Mo ra wiec ki (UWr), dr hab. An drzej
Pan kal la (UAM), mgr Pa weł szczap (UW),
Arun Mil carz (po dróż nik, pi sarz)

Współ cze sny sza ma nizm wy pra co wu -
je so bie miej sce w kul tu ro wym i spo -
łecz nym uni wer sum, szu ka w nim ko -
rzyst nej lo ka li za cji i wła snej de fi ni cji
ade kwat nej do zmie nia ją ce go się oto -
cze nia. Ce lem kon fe ren cji jest za pre -
zen to wa nie róż nych per spek tyw ba -
daw czych do ty czą cych sza ma ni zmu
sy be ryj skie go – od świa dectw sza ma -
nów i po dróż ni ków, przez pra ce aka de -
mic kie, po efek ty ba dań me dycz nych.
Kon fe ren cję za koń czy pa nel dys ku syj -
ny po świę co ny związ kom sza ma ni -
zmu z per for ma ty ką.

W ję zy kach pol skim i ro syj skim.
Wstęp wol ny! 

Projekt ZIN Psie Pole w Akcji | Warsztaty
25 lutego 12:00 FAMA, ul. B. Krzywoustego 286 we Wrocławiu
Pro jekt Zin to oka zja, by po pró bo wać swo ich sił w ro li twór -
cy ko mik su. Za ję cia pro wa dzi wro cław ska ar tyst ka Sa bi -
na So kół, opo wie o spo so bach two rze nia ko mik su oraz bu do wa nia nar ra cji po -
przez ob raz, by po tem wła sne hi sto rie wy dać w for mie ko mik so we go zi na. Zi ny
to nie za leż ne, ama tor skie wy daw nic twa sku pia ją ce fa nów np. mu zy ki, gier kom -
pu te ro wych, fan ta sty ki, naj czę ściej upo wszech nia ne w for mie kse ro ko pii. Przy -
go to wa ne ko mik sy za pre zen to wa ne zo sta ną na wy sta wie. 
Za ję cia dla mło dzie ży w wie ku 12-18 lat.

3.03, g.17:30 | 4.03, g. 12:00 | 11.03, g. 17:30 | Wernisaż prac komiksowych i premiera zina:
17.03, g. 18:00. Wstęp wolny! Zapisy: marta@fama.wroc.pl



Katarzyna Banaś Te poniechane światy | Malarstwo
9 lutego 18:00

Klubokawiarnia Mleczarnia, ul. Włodkowica 5 we Wrocławiu | Wstęp wol ny!
No wy cykl ob ra zów Ka si Ba naś in spi ro wa ny wier szem To ma sza Ró życ kie go i po -
dró żą do Nor we gii. Wer ni sa żo wi to wa rzy szy kon cert Waw rzyń ca Dą brow skie go
(Hen ry Da vid's Gun), któ ry wy stą pi z so lo wym pro jek tem Hen ry No Hur ry.

Gru pa Mo ty la No ga
My 2016 | Malarstwo
Do 25 lutego

MBP we Wro cła wiu – Fi lia nr. 23,
ul. Bul war Ika ra 29-31

Ar ty ści ama to rzy: An na Gutt, Mar ta
Kon stan ty no wicz, John Win nic ki i Ma -
rek Żar czyń ski, za ko cha ni w ma lar -
stwie olej nym za pra sza ją do obej rze -
nia ich prac, któ re po wsta ły na wspól -
nych warsz tatch w ostat nim ro ku,
nie któ re jesz cze pach ną wer nik sem.

Wstęp wolny!

Ob ra zy chra pa mi ma lo wa ne
przez... ko nie, osioł ki i ku ce
4 lu te go 18:00

Klub Pod Kolumnami, pl. św. Macieja 21
Fun da cja Cen tau rus ma na swo im kon -
cie m.in. po nad 800 oca lo nych koń skich
ist nień. Pro wa dzi obec nie naj więk szy
azyl w Eu ro pie, dla ko pyt nych, ura to wa -
nych przed dra stycz ną śmier cią. 
Koń scy eme ry ci wzię li spra wę w swo je
ko py ta. Więk szość z nich ma ar ty stycz -
ną du szę, szcze gól nie koń La kuś i sta ry
osio łek Wie sio – po sta no wi li prze pro -
wa dzić zbiór kę na re mont da chu w jed -
nej ze staj ni i jed no cze śnie od wdzię czyć
się dar czyń com pięk ną pa miąt ką. Z po -
mo cą mar che wek oraz nie tok sycz nych
far bek pla ka to wych po wsta ły nie sa mo -
wi te dzie ła, ema nu ją ce abs trak cją i ra -
do ścią z twór czo ści. 
Za pra sza my do zo ba cze nia nie po wta -
rzal nych ob ra zów stwo rzo nych przez
zwie rzę ta, kie dyś cięż ko do świad czo -
nych przez los, obec nie szczę śli wych
na swo im fol war ku.

Nie po kor ni,
Nie złom ni, Wy klę ci
Re tro spek ty wa Fe sti wa lu
27-28 lu te go

Cen trum Hi sto rii Za jezd nia,
ul. Gra bi szyń ska 184 we Wro cła wiu

W trak cie Re tro spek ty wy bę dzie moż -
na wziąć rów nież udział w warsz ta -
tach edu ka cyj nych przy go to wa nych
przez Cen trum Hi sto rii Za jezd nia, Sto -
wa rzy sze nie „Od ra -Nie men” i In sty tut
Pa mię ci Na ro do wej.
Do dat ko wo 27 lu te go na pla cu przed
Za jezd nią otwar ta zo sta nie wy sta wa
Rok Ko biet.

PROGRAM FESTIWALU
27 lu te go
11.00-11.20
Alina Janowska. Z Pawiaka,
reż. Andrzej Kałuszko 
11.20-12.00 12.15-12.45 
In ka. Za cho wa łam się jak trze ba,
reż. Ar ka diusz Go łę biow ski
13.30-14.00 
Ida i Irena, reż. Piotr Morawski
14.45-15.10 
Urodzona na Zamku’, reż. B. Rawicz 
16.00-16.20 
Jasna strona, reż A. Bujalska 
17.00-18.10 
Cztery życia Lidii Lwow,
reż. Rafał Mierzejewski
18.30-20.00
GALA OTWARCIA FESTIWALU
28 lu te go
11.00-11.25
Siostry Wołynia córki Zamościa –
24’, reż. Maciej Wojciechowski 
12.15-12.45 
Historia Ireny Sendlerowej,
reż. Andrzej Wolf
13.30-13.15 
Panna Lodzia,
reż. Agata Gregorczyk–Janik
14.00-15.15 
Niegdyś moja matka,
reż. Sophia Turkiewicz
16.00-16.50 
Pani Weronika i jej chłopcy,
reż. Artur Pilarczyk
18.30-20.00
GALA ZAMKNIęCIA FESTIWALU

Po każ dym fil mie za pra sza my na spo -
tka nie z twór ca mi i dys ku sję.

In fo: jan.gar nec ki@za jezd nia.org,
tel. 71 715 96 53



1 LUTEGO ŚRODA
KONCERTY » » » 

PŁACZ NAD ROZLANą ORANŻADą
19:00 NFM, sala Czerwona
WIsHBONE AsH
19:20 Klub stary Klasztor
ALL THAT JAZZ JAM sEssION
20:30 Klub Manana Cafe

sPEKTAKLE » » » 
DZIADEK DO ORZECHóW
19:00 Opera Wrocławska
sTAND UP POLsKA 
20:30 Vertigo Jazz Club & Restaurant

sPOTKANIA » » » 
LEKCJA TEATRALNA NR 1 - KOT ZEN
10:00 Zdrojowy Teatr Animacji, Jelenia G.
MODA ROMANTYZMU 
= MODA ROMANTYCZNA
Prelekcja dra Piotra Szaradowskiego
16:00 Dolnośląska Biblioteka Publiczna

DLA DZIECI » » »
POLOWANIE NA  sNARKA
11:00 Teatr im. Modrzejewskiej, Legnica

2 LUTEGO CZWARTEK
KONCERTY » » » 

MARINA BIELAsZUK / FORTEPIAN
18:00 Klub Muzyki i Literatury
sYMPHONIEORCHEsTER 
DEs BAYERIsCHEN RUNDFUNKs
19:00 NFM, sala Główna KGHM
ALDARON I JARECKI
19:00 Galeria Ślimak
JAK W KINIE 20:00 NFM, sala Kameralna
NOCNA ZMIANA BLUEsA
20:00 Klub stary Klasztor

sPEKTAKLE » » » 
MO sCOW BAL LET – RO MEO I JU LIA 
10:30 Teatr Muzyczny Capitol
POMNIK 19:00 Wrocławski Teatr Lalek
KAŻDEMU EVEREsT
19:00 Teatr im. Norwida, Jelenia G.

sPOTKANIA » » » 
OLGIERD CZERNER MóJ WIEK XX 
17:00 Muzeum Architektury 
PIOTR HO RZEL sU DAN PO ŁU DNIO WY...
18:30 Centrum Kultury Zamek

DLA DZIECI » » » 
PIEKŁO-NIEBO
10:00 Wrocławski Teatr Lalek
CZARNOKsIęŻNIK Z KRAINY OZ 
10:30 Teatr Muzyczny Capitol, Duża scena
POLOWANIE NA  sNARKA
11:00 Teatr im. Modrzejewskiej, Legnica

3 LUTEGO PIąTEK

KONCERTY » » » 
GEORGIJs OsOKINs
19:00 NFM, sala Główna KGHM
MUZYKA XIX WIEKU
19:00 Filharmonia Dolnośląska, Jelenia G.
sOUNDs LIKE THE END OF THE
WORLD + FLAsH THE READIEs
20:00 Klub Carpe Diem
AsIA KUKLIńsKA 
I PIEŚNIARZE NIEPOPRAWNI
20:00 Centrum Kultury Muza, Lubin
WIE CZóR W KRA INIE ŁA GOD NO ŚCI:
WOLNA GRUPA BUKOWINA, JERZY FILAR
20:00 Klub stary Klasztor

sPEKTAKLE » » » 
PIEKŁO-NIEBO
10:00 Wrocławski Teatr Lalek
MOsCOW BALLET - ROMEO I JULIA
10:30 Teatr Muzyczny Capitol
TRAVIATA 19:00 Opera Wrocławska
sTAND_UP WITKACY
19:00 Teatr Polski, scena Kameralna
PUsTKA. PUsTYNIA. NIC.
19:00 Teatr Polski, scena na Świebodzkim
KAŻDEMU EVEREsT
19:00 Teatr im. Norwida, Jelenia G.
CYRKUŚNIKI
20:00 Centrum Kultury Zachód

WYsTAWY » » »
W PIąTEK O PIąTEJ
oprowadzanie po wystawie stałej
17:00 Pawilon Czterech Kopuł
KRZYsZTOF KUŁACZ KARPIńsKI
KARPIGRAFIA – DOLNOŚLąsKIE
IMPREsJE, WERNIsAŻ
17:00 Galeria sztuki, Legnica pl. Katedralny 1
MAGDALENA FRANCZUK THE BOOK
OF WONDER | KsIęGA CUDOWNOŚCI

19:00 Galeria Entropia
ERICH LEssING - FOTOGRAFIE
Muzeum Miejskie Wrocławia
TONY CRAGG. RZEźBA
18:00 Muzeum Współczesne Wrocław

sPOTKANIA » » » 
PO WRóT BO HA TE RóW. O PO sZU KI -
WA NIACH ŻOŁ NIE RZY NIE ZŁOM -
NYCH/WY KLę TYCH W POL sCE
wykład prof. Krzysztofa Szwagrzyka
18:00 Klub Muzyki i Literatury
O ZA BU RZE NIACH 
MA NIA KAL NO -DE PRE sYJ NYCH
19:00 Dolnośląska Biblioteka Publiczna
sVALBARD OCZAMI PsA
20:00 Wędrówki Pub

DLA DZIECI » » » 
PIEKŁO-NIEBO
10:00 Wrocławski Teatr Lalek
CZARNOKsIęŻNIK Z KRAINY OZ 
10:30 Teatr Muzyczny Capitol, Duża scena
POLOWANIE NA  sNARKA
11:00 Teatr im. Modrzejewskiej, Legnica
AFRYKAńsKA PRZYGODA
17:30 Wrocławski Teatr Lalek

4 LUTEGO sOBOTA
KONCERTY » » » 

ZEsPóŁ MUZYKI POLsKIEJ MOKOsZA
pamięci Z. Dołęgi Chodakowskiego
16:00 Klub Muzyki i Literatury
TA PIOsENKA BRZMI ZNAJOMO -
RECITAL ZUZY MOTORNIUK
19:00 Teatr im. Modrzejewskiej, Legnica
KONCERT UCZEsTNIKóW XXXV
ZIMOWEGO KURsU WOKALNEGO
19:30 Dworek Chopina, Duszniki Zdrój
AIRBAG 20:00 Klub Firlej



13:00-15:00 Klub Firlej
PEŁEN sERCA - sCRAPOWY
WARsZTAT ALBUMOWY
14:00 Robótki stefci
WHAT’s THE CONCEPT 
IN CONCEPTUALIsM? lecture in
English by Agnieszka Naglik
16:00 Pawilon Czterech Kopuł
ELWIRA sOBKOWIAK
GINąCE JęZYKI MEKsYKU
18:00 Wędrówki Pub
ŁUCJA DUDZIńsKA
WIECZóR POETYCKI 
19:00 Galeria Ślimak

DLA DZIECI » » » 
CUDACZEK WYŚMIEWACZEK
10:00 Wrocławski Klub Anima
AFRYKAńsKA PRZYGODA
13:00 Wrocławski Teatr Lalek
PIEKŁO-NIEBO
15:00 Wrocławski Teatr Lalek
CZARNOKsIęŻNIK Z KRAINY OZ 
15:00 Teatr Muzyczny Capitol, Duża scena

5 LUTEGO NIEDZIELA
KONCERTY » » » 

W KARNAWAŁOWYM TAńCU
10:30 Filharmonia Dolnośląska, Jelenia G.
RAY WILsON – GENEsIs CLAssIC
19:00 Centrum Kultury Muza, Lubin
MUZYKA ŚWIATA – sALIF KEITA
19:00 Narodowe Forum Muzyki
JOZEF VAN WIssEM
19:00 Klub stary Klasztor
KONCERT UCZEsTNIKóW XXXV
ZIMOWEGO KURsU WOKALNEGO
19:30 Dworek Chopina, Duszniki Zdrój
JOAO DE sOUsA sEKsTET

19:30 Vertigo Jazz Club & Restaurant
sPEKTAKLE » » » 

KABARET MORALNEGO NIEPOKOJU -
MAJ ZACZYNA sIę WE WTOREK
15:30 Kino Gołębiewski w Karpaczu
POLIGON KABARETOWY, 9. sEZON!
17:00 Klub Firlej
PROMETEUsZ
18:00 Centrum sztuki Impart
TRAVIATA
18:00 Opera Wrocławska
KAŻDEMU EVEREsT
18:00 Teatr im. Norwida, Jelenia G.
FRAGMENT 
NIEIsTNIEJąCEGO ŚWIATA
18:00 Wrocławski Teatr Współczesny
PUsTKA. PUsTYNIA. NIC.
19:00 Teatr Polski, scena na Świebodzkim
ANHEDONIA
20:00 Klub Nietota, Kazimierza Wielkiego 50

WYsTAWY » » » 
KONTUsZ I ŻUPAN. 
O MęsKIM sTROJU sZLACHECKIM
oprowadzanie: Paulina Szeląg
12:00 Muzeum Pana Tadeusza

FILM » » » 
KNIVEs OUT premiera filmu
19:00 Teatr im. Modrzejewskiej, Legnica

sPOTKANIA » » » 
WALENTYNKOWY TsHIRT DLA ...
9:00 Robótki stefci
ROKOKO
wykład Jadwigi Jasińskiej-Sadury
12:00 Muzeum Narodowe
KURs ZDOBIENIA CERAMIKI
12:00-17:00 Pracownia ceramiki - Quapcia
POTAńCóWKA 
17:00 Teatr Muzyczny Capitol, Podwórko

TRIBUTE TO BOB MARLEY
20:00 Klub stary Klasztor
FáTIMA MIRANDA
20:30 NFM, sala Czerwona
NOWE KINO, DEYs, sARCAsT, HVZX
21:00 Klub Carpe Diem

sPEKTAKLE » » » 
MOsCOW BALLET - ROMEO I JULIA
15:00 Teatr Muzyczny Capitol
PROMETEUsZ
19:00 Centrum sztuki Impart
CARMEN
19:00 Opera Wrocławska
sTAND_UP WITKACY
19:00 Teatr Polski, scena Kameralna
PUsTKA. PUsTYNIA. NIC.
19:00 Teatr Polski, scena na Świebodzkim
KAŻDEMU EVEREsT
19:00 Teatr im. Norwida, Jelenia G.

WYsTAWY » » » 
FOTOGRAFIE KRZYsZ TO FA LE WAN -
DOW sKIE GO ŚWIA TŁA MIAsT
17:00 salonik artystyczny u Daphne
IM DALEJ W LAs, 
TYM WIęCEJ GRZYBóW
18:00 Galeria Wykwit
OBRAZY CHRAPAMI MALOWANE
18:00 Klub Pod Kolumnami

sPOTKANIA » » » 
W RAMACH OKAZJI 10:00 Robótki stefci
JAK PIęKNIE WYKONAć 
NIEPIęKNE ZADANIE? 
wykład Izabeli Trembałowicz-Chęć 
12:00 Muzeum Narodowe
ZRóB TO sAM - FORMY GIPsOWE
12:00-17:00 Pracownia ceramiki - Quapcia
DOLNOŚLąsKA 
GIEŁDA FONOGRAFICZNA



DLA DZIECI » » » 
PIEKŁO-NIEBO
11:00 Wrocławski Teatr Lalek
POLOWANIE NA  sNARKA
12:00 Teatr im. Modrzejewskiej, Legnica
NIDZIELNY PORANEK WE WRO
12:30 Centrum sztuki WRO
WŁADCA sKARPETEK
12:30 Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu
AFRYKAńsKA PRZYGODA
13:00 Wrocławski Teatr Lalek

6 LUTEGO PONIEDZIAŁEK
KONCERTY » » » 

KONCERT UCZEsTNIKóW XXXV
ZIMOWEGO KURsU WOKALNEGO
19:30 Dworek Chopina, Duszniki Zdrój
LARA FABIAN 20:00 Hala stulecia

sPEKTAKLE » » » 
ANHEDONIA
20:00 Klub Nietota, Kazimierza Wielkiego 50

WYsTAWY » » » 
WYsTAWA PLAKATóW
18:00 Galeria Kuźnicza
RYsZARD MARsZAŁEK
TEMATY RóŻNE ORAZ KWIATY
18:00 salonik Trzech Muz

sPOTKANIA » » » 
WARsZTATY DECOUPAGE 
DLA POCZąTKUJąCYCH
17:00 Brzuch Centrum trawienia Wizji

DLA DZIECI » » » 
CERAMIKA DLA DZIECI
16:30 Fundacja Jak Malowana

7 LUTEGO WTOREK
KONCERTY » » » 

KONCERT UCZEsTNIKóW XXXV
ZIMOWEGO KURsU WOKALNEGO

19:30 Dworek Chopina, Duszniki Zdrój
sPEKTAKLE » » » 

FRAGMENT 
NIEIsTNIEJąCEGO ŚWIATA
19:00 Wrocławski Teatr Współczesny

sPOTKANIA » » » 
O NAZEWNICTWIE ULIC WROCŁAWIA
wykład prof. Bernarda Jancewicza
17:00 Dolnośląska Biblioteka Publiczna
MALARsTWO VEDIC ART  
18:00 Księgarnio Kawiarnia Nalanda
IMPREZA DLA sINGLI
EXPREss RANDKA
20:00 Klub na Jatkach

DLA DZIECI » » » 
CZYTANIE NA DYWANIE 
9:30 Teatr Muzyczny Capitol, Podwórko
PIEKŁO-NIEBO
10:00 Wrocławski Teatr Lalek

8 LUTEGO ŚRODA
KONCERTY » » » 

HOFFMEIsTER QUARTETT
19:00 NFM, sala Kameralna
KAsECIARZ 20:00 Klub Alive
ALL THAT JAZZ JAM sEssION
20:30 Klub Manana Cafe

sPEKTAKLE » » » 
sAM 13:00 Wrocławski Teatr Lalek
JE ZIO RO ŁA Bę DZIE – KLA sY KA
I LóD – RO sYJ sKI KLA sYCZ NY BA LET
19:00 Hala stulecia
REWIA FOREVER
19:00 Wrocławski Teatr Współczesny

WYsTAWY » » » 
DOVDON AMGAA
18:00 Otwarte Pracownie Artystyczne dla
Dorosłych 46c/7 70 lat
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sPOTKANIA » » » 
ELŻBIETA sITEK
MOJE sPOTKANIA Z OssOLINEUM
17:00 Ossolineum, Aula
BLIŻsZE I DAL sZE PO DRó ŻE KU LI -
NAR NE wy kład Be aty Stra gie ro wicz
17:30 Panorama Racławicka
JAK PO KO NAć PRO KRA sTY NA CJę
I PRZE sTAć OD KŁA DAć NA Póź NIEJ?
18:00 Centrum Aktywnego Rozwoju

DLA DZIECI » » » 
YEMAYA 10:00 Wrocławski Teatr Lalek
KRóLOWA ŚNIEGU 
WG PETRA NOsáLKA
10:00 Zdrojowy Teatr Animacji, Jelenia G.
PROsTA HIsTORIA
10:30 Wrocławski Teatr Lalek

10 LUTEGO PIąTEK
KONCERTY » » » 

WEsT sIDE sTORY
19:00 NFM, sala Główna KGHM
BLACK sTONE CHERRY
19:00 Alibi
KONCERT UCZEsTNIKóW XXXV
ZIMOWEGO KURsU WOKALNEGO
19:30 Dworek Chopina, Duszniki Zdrój
MIsTRZOWIE BATUTY I MŁODZI
WIRTUOZI WIOLINIsTYKI
19:00 Filharmonia Dolnośląska, Jelenia G.
PATRYCJA KAMOLA 
CZEKAJąC NA MIŁOŚć
20:00 Centrum Kultury Muza, Lubin
NURT sYN sTRACHU
20:00 Klub stary Klasztor
PIDŻAMA PORNO
20:00 Klub Zaklęte Rewiry
ANDY BILIńsKI 22:00 Klub Pieśniarze

sPEKTAKLE » » » 
AKT PRZERYWANY
10:00 Teatr im. Norwida, Jelenia G.
sAM 13:00 Wrocławski Teatr Lalek
MIŁOŚć premiera
19:00 Teatr PWsT, sala studio
BALLADYNA premiera
19:00 Teatr Muzyczny Capitol, scena Ciśnień
MAYDAY
19:00 Teatr Polski, scena Kameralna
PREZYDENTKI
19:00 Teatr Polski, scena na Świebodzkim
MąŻ MOJEJ ŻONY
19:00 Teatr im. Norwida, Jelenia G.
REWIA FOREVER
19:00 Wrocławski Teatr Współczesny

WYsTAWY » » »
W PIąTEK O PIąTEJ
oprowadzanie po wystawie stałej
17:00 Pawilon Czterech Kopuł

sPOTKANIA » » » 
WIECZóR AUTORsKI 
KRZYsZTOFA GIETKE
17:00 Dolnośląska Biblioteka Publiczna

DLA DZIECI » » »
YEMAYA 10:00 Wrocławski Teatr Lalek
PROsTA HIsTORIA
10:30 Wrocławski Teatr Lalek
LEKCJA O TAńCU 
10:30 Teatr Muzyczny Capitol, Duża scena

11 LUTEGO sOBOTA
KONCERTY » » » 

DEDYKACJA
18:00 NFM, sala Czerwona
MATEUsZ NOCEK
19:00 Galeria Ślimak
MACIEJ MALEńCZUK 
20:00 Hala stulecia - sala Audytoryjna
MAREK DYJAK
20:00 Klub stary Klasztor
TAńCZ WIęCEJ
21:00 Klub stara Piwnica

sPEKTAKLE » » » 
MAYDAY
18:00 Teatr Polski, scena Kameralna
TEMPUs FANTAsY
18:00 Teatr Muzyczny Capitol, Duża scena
MAKBET premiera
19:00 Teatr im. Modrzejewskiej, Legnica
MIŁOŚć premiera
19:00 Teatr PWsT, sala studio
BALLADYNA
19:00 Teatr Muzyczny Capitol, scena Ciśnień
PREZYDENTKI
19:00 Teatr Polski, scena na Świebodzkim
sAM 19:00 Wrocławski Teatr Lalek

sPOTKANIA » » »
VI PRóBA OTWARTA – PREZENTACJE
GIMNAsTYKóW I TANCERZY
16:30 szkoła Podstawowa, ul. Roosevelta 15 

9 LUTEGO CZWARTEK
KONCERTY » » » 

KONCERT FAMILIJNY
18:00 Akademia Rycerska, Legnica
OD BOCCHERINIEGO DO PIAZZOLLI
19:00 NFM, sala Czerwona
KONCERT UCZEsTNIKóW XXXV
ZIMOWEGO KURsU WOKALNEGO
19:30 Dworek Chopina, Duszniki Zdrój
MUZYKA FOLKOWA, 
TANECZNA I FILMOWA
19:00 Zdrojowy Teatr Animacji, Jelenia G.
CREE 20:00 stara Piwnica
PIOTR ROGUCKI sOLO
20:00 Klub stary Klasztor
PELADA LIVE 21:00 Klub Carpe Diem

sPEKTAKLE » » » 
ZAKLINACZ KOBIET
18:00 Dom Kultury Bakara
MAYDAY
19:00 Teatr Polski, scena Kameralna
REWIA FOREVER
19:00 Wrocławski Teatr Współczesny
sAM 19:00 Wrocławski Teatr Lalek
4 GALA sTAND UP COMEDY
19:30 Hala stulecia
MAsTER OF sEX
20:00 Dom Kultury Bakara

WYsTAWY » » » 
KAsIA BANAŚ WERNIsAŻ 
TE PONIECHANE ŚWIATY
18:00 Klubokawiarnia Mleczarnia



MOBY DICK
19:00 Teatr Dramatyczny, Wałbrzych
AKT PRZERYWANY
19:00 Teatr im. Norwida, Jelenia G.
ZWIAsTOWANIE
19:00 Teatr im. Modrzejewskiej, Legnica
TOWARZYsTWO
19:00 Wrocławski Klub Anima

sPOTKANIA » » » 
sZTUKA PUKA W RYTMIE
sERDUsZKA NA WALENTYNKI
10:00 ODT swiatowid
KWIATY Z FOAMIRANU
10:00 Robótki stefci
W PIęć sET Ną ROCZ NI Cę RE FOR MA -
CJI wy kład Zu zan ny Mi ko ła jek
12:00 Muzeum Etnograficzne
PO CHóD LAJ KO NI KA I FLI sAC KIE
TRA DY CJE W ULA NO WIE
wy kład Mar ty De rej czyk
15:00 Muzeum Etnograficzne
EDWARD DWURNIK. KsIąŻę DUŻEGO
PAńsTWA wykład Alicji Abramowicz
16:00 Pawilon Czterech Kopuł
sYBIR W DZIEJACH 
I KULTURZE NARODU
17:00 Klub Muzyki i Literatury

WYCIECZKI » » » 
MUZEUM NARODOWE W POZNANIU
tel. 609 941 775 BOT Podróżnik

DLA DZIECI » » » 
FABRYKA ŚNIEGU
11:00 Obornicki Ośrodek Kultury
PROsTA HIsTORIA
13:00 Wrocławski Teatr Lalek
YEMAYA 15:00 Wrocławski Teatr Lalek
KRóLOWA ŚNIEGU 
16:00 Zdrojowy Teatr Animacji, Jelenia G.

12 LUTEGO NIEDZIELA
KONCERTY » » » 

JACEK BORKOWsKI
W REPERTUARZE FRANKA sINATRY
17:00 Centrum Kultury Agora
KATARZYNA JAKóBCZYK / sOPRAN
TOMAsZ KACZMAREK / FORTEPIAN
17:30 Muzeum Pana Tadeusza
W ANGLII ZIELONEJ, KRAJU ŁąK
18:00 NFM, sala Czerwona
sTANIsŁAW sOYKA & KAROLAK TRIO
18:00 sala Koncertowa Radia Wrocław 
sARAKINA BALKAN BAND
19:00 Klub stary Klasztor
CZEsŁAW ŚPIEWA sOLO ACT
20:00 Piwnica Paryska

sPEKTAKLE » » » 
PIKANTNI 16:00 ATM scena na Bielanach

MAR CIN MU sZYń sKI – MA GIC sHOW
16:00 i 19:00 Teatr Muzyczny Capitol
MOBY DICK
18:00 Teatr Dramatyczny, Wałbrzych
AKT PRZERYWANY
18:00 Teatr im. Norwida, Jelenia G.
MAYDAY
19:00 Teatr Polski, scena Kameralna
BALLADYNA
19:00 Teatr Muzyczny Capitol, scena Ciśnień
PREZYDENTKI
19:00 Teatr Polski, scena na Świebodzkim

FILMY » » » 
WsZYsTKO GRA
17:00 Centrum Kultury Zachód

sPOTKANIA » » » 
MęŻCZYźNI sZYJą 10:00 Robótki stefci
OD WA GA, ŚMIA ŁOŚć I BUNT. FU TU -
RYZM W EU RO PIE 
wy kład Alek san dry Pa ter man
11:00 Pawilon Czterech Kopuł

DLA DZIECI » » » 
YEMAYA 11:00 Wrocławski Teatr Lalek
MAŁA sYRENKA
11:00 Centrum Kultury Zachód
NIEDZIELNY PORANEK WE WRO
12:30 Centrum sztuki WRO
CALINECZKA 
12:30 Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu

13 LUTEGO PONIEDZIAŁEK
sPEKTAKLE » » » 

OLD LOVE
17:00 Teatr im. Norwida, Jelenia G.
KRZYsZTOF JAHNs
20:00 Vertigo Jazz Club & Restaurant

WYsTAWY » » » 
PIOTR sMOGóR
sPRAWY MIEsZKAńCóW
18:00 Galeria Małgosia

sPOTKANIA » » » 
KANAPA TEATRALNA
18:00 Teatr Dramatyczny, Wałbrzych

DLA DZIECI » » » 

14 LUTEGO WTOREK
KONCERTY » » » 

WALENTYNKOWE VARIéTé
19:00 NFM, sala Kameralna
sUPER DIsCO 80-90
19:00 Hala stulecia
ZE sPóŁ ŚPIE WA CZEK MIEJ sKICH
ZDRADA OsIEDLA ANTYWALENTYKOWO
19:00 Klub Proza, Przejście Garncarskie 2
MAYITO RIVERA 
& THE sONs OF CUBA 
20:00 Klub stary Klasztor



BALLADYNA
19:00 Teatr Muzyczny Capitol, scena Ciśnień
NIEWIDZIALNY CHŁOPIEC
19:00 Wrocławski Teatr Współczesny

sPOTKANIA » » » 
TANECZNIE Z DJ- VIOLą
16:30 ODT swiatowid
WsPOMNIEń CZAR
wieczorek poetycko-muzyczny Koła
Literatów Polskich im. Z.Herberta
17:00 Klub Muzyki i Literatury
AFRYKA-MOJA MIŁOŚć
Wybrzeże Kości Słoniowej.
prezentacja Anny Leśniewskiej.
18:00 MBP Filia 57

DLA DZIECI » » » 
PORUsZAJąCY ŚWIAT 
ADAMA MICKIEWICZA
warsztaty dla dzieci (6-10 lat)
12:00 Muzeum Pana Tadeusza
DOBRZE, ŻE JEsTEŚ
12:00 Centrum Kultury Muza, Lubin

16 LUTEGO CZWARTEK
KONCERTY » » » 

KAMERALNY POEMAT
19:00 NFM, sala Czerwona
WIECZóR WIRTUOZA - ZORAN DUKIć
19:00 Dworek Chopina
KATEDRA + sALTO
20:00 Klub Carpe Diem
JAN NIEZBENDNY WITH LIVE BAND
20:00 stara Piwnica
MARIKA
20:00 Klub stary Klasztor
MAREK NAPIóRKOWsKI 
& ARTUR LEsICKI - CELULOID
20:30 Vertigo Jazz Club & Restaurant

sPEKTAKLE » » » 
MIŁOŚć 18:00 Teatr PWsT, sala studio
TRZEJ MUsZKIETEROWIE
18:30 Teatr Muzyczny Capitol, Duża scena
NARODOWY BALET GRUZJI
sUKHIsHVILI
19:00 Hala stulecia
NABUCCO 19:00 Opera Wrocławska
POŁAWIACZE PAPIERU
DOM BERNARDY ALBA
19:00 Teatr Polski, scena Kameralna
MąŻ MOJEJ ŻONY
19:00 Teatr im. Norwida, Jelenia G.
NIEWIDZIALNY CHŁOPIEC
19:00 Wrocławski Teatr Współczesny
sTAND-UP NA WROCKU: KAROL
KOPIEC & WOJTEK LEŚNIOWsKI &
ADAM sOBANIEC
20:00 Klub Firlej

sPOTKANIA » » » 
HIsTORIA MAGIsTRA VITAE
Z pamiętnika Młodej Lekarki – życie i
twórczość Ewy Szumańskiej.
18:00 Centrum Historii Zajezdnia

DLA DZIECI » » » 
MIRAŻE 10:00 Wrocławski Teatr Lalek
RYDYGIER – MóJ PRZY JA CIEL WAM PIR
11:00 Zdrojowy Teatr Animacji
POLOWANIE NA  sNARKA
11:00 Teatr im. Modrzejewskiej, Legnica
OssOLIńsKIE ZBIORY 
sPOD ZNAKU FANTAsTYKI
warsztaty dla dzieci (7-12 lat)
12:00 Ossolineum, Gmach Główny
ZGAs I ZGAsIK - INTERAKTYWNY
WYsTęP BEATBOXOWY DLA DZIECI
12:00 Centrum Kultury Muza, Lubin

sPEKTAKLE » » » 
MIŁOŚć 18:00 Teatr PWsT, sala studio
BALLADYNA
19:00 Teatr Muzyczny Capitol, scena Ciśnień

WYsTAWY » » » 
WYsTAWA BARDZO ROMANTYCZNA
18:00 Centrum Kultury Agora

sPOTKANIA » » » 
PROTEsTANTYZM WE WROCŁAWIU
wykład Biskupa Ryszarda Bogusza
17:00 Dolnośląska Biblioteka Publiczna
MALARsTWO VEDIC ART  
18:00 Księgarnio Kawiarnia Nalanda

DLA DZIECI » » » 
CZYTANIE NA DYWANIE 
9:30 Teatr Muzyczny Capitol, Podwórko
DZIWNI MIEsZKAńCY sTARYCH MAP
warsztaty dla dzieci (7-12 lat)
12:00 Ossolineum, Gmach Główny
FERIE Z FILATELIsTYKą W MUZEUM
POCZTY I TELEKOMUNIKACJI  WE
WROCŁAWIU
Muzeum Poczty i Telekomunikacji

15 LUTEGO ŚRODA
KONCERTY » » » 

GREGORIAN 19:00 Hala stulecia
ALL THAT JAZZ JAM sEssION
20:30 Klub Manana Cafe

sPEKTAKLE » » » 
NA WARMII...DAWNO, DAWNO TEMU
11:00 Zdrojowy Teatr Animacji, Jelenia G.
MIŁOŚć 18:00 Teatr PWsT, sala studio
NABUCCO 19:00 Opera Wrocławska
POŁAWIACZE PAPIERU 
DOM BERNARDY ALBA
19:00 Teatr Polski, scena Kameralna

9 lu te go 18: 00 – Dom Kul tu ry BA KA RA,
ul. Ró ża na 4 we Wro cławiu

23 lu te go 19:00 – BOK Bolesławiec,
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 1C



MILOsLAV JELÍNEK I MARCELA
JELÍNKOVÁ
18:00 sala Koncertowa AMKL
MI CHAŁ BA JOR – MO JA MI ŁOŚć
18:00 sala Koncertowa Radia Wrocław
ZAŚPIEWAJMY MELODIE ŚWIATA
18:30 salonik artystyczny u Daphne
HEY 
19:00 Teatr Zdrojowy, Polanica Zdrój
APOCALYPTICA 
PLAYs METALLICA BY FOUR CELLOs
20:00 NFM, sala Główna KGHM
AGA DERLAK TRIO
20:30 NFM, sala Czarna
FAIR WEATHER FRIENDs I JóGA
20:00 stara Piwnica
FANFARA TRANsYLVANIA
20:00 Klub stary Klasztor
DEEP DEPOT PREs. KALIPO LIVE!
22:00 Klub Das Lokal

sPEKTAKLE » » » 
WYsOKIE NAPIęCIE
17:00, 20:00 ATM scena na Bielanach
BO TO sIę ...
18:00 Filharmonia Dolnośląska, Jelenia G.
BACHANTKI
18:00 Teatr Polski, scena na Świebodzkim
TRZEJ MUsZKIETEROWIE
18:00 Teatr Muzyczny Capitol, Duża scena
OKNO NA PARLAMENT
19:00 Teatr Polski, scena Kameralna
MąŻ MOJEJ ŻONY
19:00 Teatr im. Norwida, Jelenia G.
MAKBET
19:00 Teatr im. Modrzejewskiej, Legnica
KOTLINA
19:15 Wrocławski Teatr Współczesny

WYsTAWY » » » 
DZIEń WO KóŁ ŚRE DNIO WIECZ NEJ
KWA TE RY OŁ TA RZO WEJ ZE sCE Ną
ZA ŚLU BIN MA RII OPROWADZANIE
10:00-17:00 Muzeum Narodowe

sPOTKANIA » » » 
AKTYWNIE Z ANIMą II
10:00 Wrocławski Klub Anima
ZA GAD KO WE sPOJ RZE NIA Z Gó RY.
O RE NE sAN sO WYCH GŁO WACH
WAWELsKICH
wykład Barbary Przerwy
12:00 Muzeum Narodowe
CZYM DZIŚ ZADZIWIA PRAWDZIWY
WIRTUOZ? wykład M. Dyżewskiego
16:00 Klub Muzyki i Literatury
TRZY sPOJ RZE NIA NA PRZE MI JA NIE
Po ezja Mać ka Do brzań skie go i Bar to -
sza Sa dliń skie go, Fo to gra fia Aga ty
Haj dec kiej.
18:00 Galeria Ślimak

DLA DZIECI » » » 
MIRAŻE 15:00 Wrocławski Teatr Lalek

19 LUTEGO NIEDZIELA
KONCERTY » » » 

RIsK IT! / CORNERED / ABsOLVE /
HEAVY RUNNER / LIFELONG
18:00 Klub Carpe Diem
LA HOGUERA TANGO sEPTET
19:00 Klub stary Klasztor

sPEKTAKLE » » »  
TRZEJ MUsZKIETEROWIE
15:00 Teatr Muzyczny Capitol, Duża scena
NA WARMII...DAWNO, DAWNO TEMU
16:00 Zdrojowy Teatr Animacji, Jelenia G.
NABUCCO
18:00 Opera Wrocławska

17 LUTEGO PIąTEK
KONCERTY » » » 

ROMEO I JULIA
19:00 NFM, sala Główna KGHM
AVECAEsAR GROWING
RELEAsE PARTY + GOŁęBIE
20:00 Klub Carpe Diem
VAVAMUFFIN 20:00 stara Piwnica

sPEKTAKLE » » » 
sCENY DLA DOROsŁYCH CZYLI
sZTUKA KOCHANIA
18:00 Dzierżoniowski Ośrodek Kultury
BACHANTKI
18:00 Teatr Polski, scena na Świebodzkim
MIŁOŚć 18:00 Teatr PWsT, sala studio
TRZEJ MUsZKIETEROWIE
18:30 Teatr Muzyczny Capitol, Duża scena
MAKBET
19:00 Teatr im. Modrzejewskiej, Legnica
BO TO sIę ...
19:00 Filharmonia Dolnośląska, Jelenia G.
OKNO NA PARLAMENT
19:00 Teatr Polski, scena Kameralna
MąŻ MOJEJ ŻONY
19:00 Teatr im. Norwida, Jelenia G.
ZWIAsTOWANIE
19:00 Teatr im. Modrzejewskiej, Legnica
NIEWIDZIALNY CHŁOPIEC
19:00 Wrocławski Teatr Współczesny
KABARET sKECZóW MęCZąCYCH 
20:30 Ząbkowicki Ośrodek Kultury

WYsTAWY » » »
W PIąTEK O PIąTEJ
oprowadzanie po wystawie stałej
17:00 Pawilon Czterech Kopuł
GLOBALIZACJA I INDYWIDUALNOŚć
70 Lat ZPAF 1947-2017
18:00 Muzeum Współczesne Wrocław
PORTRET DOLNEGO ŚLąsKA
FOTOGRAFIA COLLODIONOWA
19:00 Centurm Kultury Zamek

sPOTKANIA » » » 
W PO sZU KI WA NIU ZA PO MNIA NYCH
PLE MION, ŁOW CóW GŁóW, sZA MA -
NóW... Prelekcja A. Wyrostka
17:00 Dolnośląska Biblioteka Publiczna

DLA DZIECI » » » 
MIRAŻE 10:00 Wrocławski Teatr Lalek
RY DY GIER – MóJ PRZY JA CIEL WAM PIR
10:00 Zdrojowy Teatr Animacji
NIC NIE JEsT TYM, CZYM sIę WYDAJE
warsztaty dla dzieci (11-15 lat)
12:00 Muzeum Pana Tadeusza

18 LUTEGO sOBOTA
KONCERTY » » » 

KONCERT KONTRABAsOWY

25 lu te go 20:00 – Dzier żo niów
Ha la Spor to wa OSiR, ul. Stru my ko wa 123 lutego 19:00 – Ma nu fak tu ra,

ul. Bystrzycka 22 w Świdnicy



BACHANTKI
18:00 Teatr Polski, scena na Świebodzkim
MąŻ MOJEJ ŻONY
18:00 Teatr im. Norwida, Jelenia G.
KOTLINA
18:15 Wrocławski Teatr Współczesny
OKNO NA PARLAMENT
19:00 Teatr Polski, scena Kameralna
MAKBET
19:00 Teatr im. Modrzejewskiej, Legnica

FILMY » » » 
JA, DANIEL BLAKE 
pokaz z audiodeskrypcją i napisami
16:00 Kino Nowe Horyzonty

sPOTKANIA » » » 
KLAsYCYZM I ROMANTYZM
wykład Iwony Gołaj
12:00 Muzeum Narodowe
MóJ OJCIEC sTAŚ
17:00 Centrum Kultury Zachód

DLA DZIECI » » » 
MIRAŻE 11:00 Wrocławski Teatr Lalek
NIEDZIELNY PORANEK WE WRO
12:30 Centrum sztuki WRO

20 LUTEGO PONIEDZIAŁEK
KONCERTY » » » 

KONCERT sTUDENTÓW AKADEMII
MUZYCZNEJ W POZNANIU
18:00 sala Teatralna AMKL
KONCERT TRZECH TENORóW
18:30 OWE Odra, Oława

sPEKTAKLE » » » 
sZANTAŻ 18:00 Teatr PWsT, sala studio

sPOTKANIA » » » 
WARsZTAT RADYKALNEGO
WYBACZANIA Z GRą sATORI
17:00 salonik artystyczny u Daphne

AGNIEsZKA KLIMAs-BIEGAńsKA
A JA WCIąŻ IDę ZA GŁOsEM...
18:00 salonik Trzech Muz

DLA DZIECI » » » 
FILCOWE WIsIORKI
16:30 Fundacja Jak Malowana

21 LUTEGO WTOREK
KONCERTY » » » 

AMENRA 20:00 Klub Firlej
NATALIA PRZYBYsZ 
I RAPHAEL ROGIńsKI
20:00 Klub stary Klasztor

sPEKTAKLE » » » 
JAKBY NIGDY NIC 
10:00 Teatr PWsT, sala studio
sZANTAŻ 15:00 Teatr PWsT, sala studio
OKNO NA PARLAMENT
19:00 Teatr Polski, scena Kameralna
KATARZYNA PIAsECKA BEZ FILTRA
19:00 spiżarnia
Y. 19:00 Teatr Muzyczny Capitol, sC
KOTLINA
19:15 Wrocławski Teatr Współczesny

sPOTKANIA » » » 
ANNA LEŚNIEWsKA
BLIsKOŚć OCALONA
18:00 Klub Muzyki i Literatury
MALARsTWO VEDIC ART  
18:00 Księgarnio Kawiarnia Nalanda

DLA DZIECI » » » 
CZYTANIE NA DYWANIE 
9:30 Teatr Muzyczny Capitol, Podwórko
MIRAŻE 10:00 Wrocławski Teatr Lalek
POLOWANIE NA  sNARKA
11:00 Teatr im. Modrzejewskiej, Legnica
FRANIA PIORUN
11:00 Zdrojowy Teatr Animacji, Jelenia G.

ALICJA W KRAINIE CZARóW
12:00, 10:00 Opera Wrocławska
O ZACZYTANYM LATARNIKU
warsztaty dla dzieci (7-12 lat)
12:00 Ossolineum, Gmach Główny

22 LUTEGO ŚRODA
KONCERTY » » » 

ALBUMBLATT
AKADEMIA MENDELssOHNOWsKA
19:00 NFM, sala Kameralna
MACIEJ BALCAR ZNAKI
20:00 Klub stary Klasztor
ALL THAT JAZZ JAM sEssION
20:30 Klub Manana Cafe

sPEKTAKLE » » » 
JAKBY NIGDY NIC 
10:00 Teatr PWsT, sala studio
sZANTAŻ 18:00 Teatr PWsT, sala studio
COsI FAN TUTTE
19:00 Opera Wrocławska
MAŁE ZBRODNIE MAŁŻEńsKIE
19:00 Teatr Polski, scena Kameralna
Y. 19:00 Teatr Muzyczny Capitol, sC
KOTLINA
19:15 Wrocławski Teatr Współczesny

sPOTKANIA » » » 
WARsZTATY WIZUALIZACJI
9:00 CRZ Krzywy Komin
ŻY CIE I TWóR CZOŚć EDY TY sTE IN
NA PO CZąT KU DYK TA TU RY HI TLE -
ROW sKIEJ
wykład ks. prof. dr hab. J. Machnacza 
18:00 Klub Muzyki i Literatury
MARCIN GIENIECZKO 
spotkanie z re kor dzi stą Gu in nes sa
w prze pły nię ciu w ca noe Ama zon ki
19:00 MBP Filia 57

13-17 lu te go
dla dzie ci i mło dzie ży

w wie ku 7-24 lat 

CK Wrocław Zachod, ul. Chociebuska 4-6



DLA DZIECI » » » 
MOŻE MORZE 
10:00 Wrocławski Teatr Lalek
KRęCIPUPA 10:30 Wrocławski Teatr Lalek
FILMOWE ZAGADKI
warsztaty dla dzieci (6-10 lat)
12:00 Muzeum Pana Tadeusza
KOsMOLENIE RATUJą ZIEMIę 
12:00 Centrum Kultury Muza, Lubin
RY DY GIER – MóJ PRZY JA CIEL WAM PIR
16:00 Zdrojowy Teatr Animacji, Jelenia G.

23 LUTEGO CZWARTEK
KONCERTY » » » 

KONCERT sTUDENTÓW AKADEMII
MUZYCZNEJ W ŁODZI
17:30 sala Teatralna AMKL
OD PROFANUM DO sACRUM
AKADEMIA MENDELssOHNOWsKA
19:00 NFM, sala Czerwona
IZABELA MŁYNARZ
EWA ŻURAKOWsKA.
19:00 Galeria Ślimak
WOWA Z CHARKOWA
DZIADY KAZIMIERsKIE
20:00 Klub stary Klasztor

sPEKTAKLE » » »  
JAKBY NIGDY NIC 
10:00 Teatr PWsT, sala studio
TRZEJ MUsZKIETEROWIE
18:30 Teatr Muzyczny Capitol, Duża scena
ONE-MąŻ sHOW
19:00 Bolesławiecki Ośrodek Kultury
LENINGRAD
19:00 Centrum sztuki Impart
KATARZYNA PIAsECKA BEZ FILTRA
19:00 Manufaktura
DZIADEK DO ORZECHóW
19:00 Opera Wrocławska
MAŁE ZBRODNIE MAŁŻEńsKIE
19:00 Teatr Polski, scena Kameralna

sPOTKANIA » » » 
PIKOWANIE MA WZIęCIE
11:00 Robótki stefci

UMI ŁO WA NIE KsIąŻ KI WY NIO sŁEM
Z DO MU RO DZIN NE GO. O TY PO GRA -
FIE JA NIE KU GLI NIE wy kład Jo an ny
Grześ ko wiak -Ste po wicz 
17:00 Osso li neum, Au la

DLA DZIECI » » » 
MOŻE MORZE 
10:00 Wrocławski Teatr Lalek
KRęCIPUPA 10:30 Wrocławski Teatr Lalek
TO JEsZCZE BęDZIE PIęKNA
BIBLIOTEKA ZWIEDZANIE WYsTAWY
warsztaty dla dzieci (7-12 lat)
12:00 Ossolineum, Gmach Główny

24 LUTEGO PIąTEK
KONCERTY » » » 

ZOFIA DYNAK & KWARTET sMYCZKOWY
18:30 salonik Czterech Muz, Oborniki Śl.
PAMIęCI ANIOŁA
AKADEMIA MENDELssOHNOWsKA
19:00 NFM, sala Główna KGHM
PIąTKI Z GITARą
19:00 sala Teatralna AMKL
MIsTRZOWIE KLAsYCYZMU
19:00 Filharmonia Dolnośląska, Jelenia G.
MARCIN PIOTROWsKI
19:00 Galeria Ślimak

sPEKTAKLE » » »  
TRZEJ MUsZKIETEROWIE
18:30 Teatr Muzyczny Capitol, Duża scena
LENINGRAD
19:00 Centrum sztuki Impart
COsI FAN TUTTE
19:00 Opera Wrocławska
MAŁE ZBRODNIE MAŁŻEńsKIE
19:00 Teatr Polski, scena Kameralna

WYsTAWY » » »
W PIąTEK O PIąTEJ
oprowadzanie po wystawie stałej
17:00 Pawilon Czterech Kopuł
sEBAsTIAN ŁUBIńsKI 
WERNIsAŻ WYsTAWY GRAFIK 
17:30 Galeria Pod Plafonem

sPOTKANIA » » » 
PIKOWANIE 11:00 Robótki stefci

WY CIECZ KI
KRA JO ZNAW CZE

11 LUTEGO 2017
• POZNAń

MUZEUM NARODOWE
TOP 10 – największe arcydzieła

sztuki, zwiedzanie z przewodnikiem
| Pałac w Czerniejewie, zwiedzanie

25 LUTEGO 2017
• KOSZęCIN

sie dzi ba ze spo łu Pie śni i Tań ca
Śląsk | Ka mień Ślą ski – pa łac

i sank tu arium św. Jac ka

6-9 KWIETNIA 2017
• WARSZAWA

Bel we der | Wi la nów 
| stu dio TV na ul. Wo ro ni cza

| Mu zeum Ży dow skie
| Ła zien ki – Pałac na Wo dzie

| sta re Mia sto | Kra kow skie Przed -
mie ście | Pa łac Kul tu ry i Na uki
• dla chęt nych – Te atr RO MA

– mu si cal Mam ma Mia!

23-25 CZERWCA 2017
• GNIEZNO

sZLAK PIAsTOWsKI
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

DLA DZIECI » » » 
MOŻE MORZE 
10:00 Wrocławski Teatr Lalek
KRęCIPUPA 10:30 Wrocławski Teatr Lalek
sZTUKA W RUCHU
warsztaty dla dzieci (11-15 lat)
12:00 Muzeum Pana Tadeusza

25 LUTEGO sOBOTA
KONCERTY » » » 

MATINéE
AKADEMIA MENDELssOHNOWsKA
13:00 NFM, sala Kameralna
ŚMIERć I DZIEWCZYNA
18:00 NFM, sala Czerwona
ZOFIA DYNAK & KWARTET sMYCZKOWY
18:00 Zamek Piastów Śląskich, Brzeg
WŁODZIMIERZ MAZOń
19:00 Galeria Ślimak
FIsZ EMADE TWORZYWO
20:00 Klub stary Klasztor



® 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
ATM Scena na Bielanach

Dwa Światy 1, Bielany Wrocławskie
Brzuch Centrum trawienia Wizji

Białoskórnicza 26, 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 Historii Zajezdnia 

Grabiszyńska 184, Wrocław
Centrum Sztuki Impart 

Mazowiecka 17, Wrocław
Dom Kultury Bakara

Różana 4, Wrocław
Filharmonia Dolnośląska 

Piłsudskiego  60, Jelenia Góra
Fundacja Jak Malowana

Białoskórnicza 26, Wrocław
Galeria Entropia

Rzeźnicza 4, Wrocław
Galeria Kuźnicza

Kuźnicza 11/13, Wrocław
Galeria Ślimak 

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

Wystawowa 1, Wrocław
Jeleniogórskie Centrum Kultury

1 Maja 60, Jelenia Góra
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 Stara Piwnica 

Krupnicza 15, Wrocław
Klub Stary Klasz tor 

Purkyniego 1, Wrocław
Klub Vertigo Jazz Club

Oławska 13, 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 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
Opera Wrocławska

ul. Świdnicka 35 , 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
Świdnicki Ośrodek Kultury

Rynek 43, Świdnica
Teatr Polski, Scena Kameralna 

Świdnicka 28, Wrocław
Teatr Polski, 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

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



ARRM / LONKER sEE
20:30 Klub Carpe Diem

sPEKTAKLE » » » 
PRZYsZEDŁ MęŻCZYZNA 
DO KOBIETY
16:00 ATM scena na Bielanach
JAK sIę KOCHAJą 
W NIŻsZYCH sFERACH
18:00 Dzierżoniowski Ośrodek Kultury
TRZEJ MUsZKIETEROWIE
18:30 Teatr Muzyczny Capitol, Duża scena
CARMEN
19:00 Opera Wrocławska
PIOsCENKI
19:00 Teatr Muzyczny Capitol, scena Ciśnień
CYNKOWI CHŁOPCY
19:00 Teatr Dramatyczny, Wałbrzych

FILMY » » » 
GA LA ZOOM – FE sTI WAL
19:00 Filharmonia Dolnośląska, Jelenia G.

sPOTKANIA » » » 
WIETRZNE IsTOTY, 
CZYLI O MUZACH ROMANTYKóW
wykład Jadwigi Jasińskiej-Sadury
12:00 Muzeum Narodowe
CO FRANCUZ WYMYŚLI, 
TO POLAK POLUBI... 
wykład dr Piotra Szaradowskiego
16:00 Muzeum Pana Tadeusza
NIERUCHOMY MODEL. MARTWA
NATURA PRZEZ sTULECIA
wykład Iwony Gołaj
16:00 Pawilon Czterech Kopuł

WYCIECZKI » » » 
KOsZęCIN
tel. 609 941 775 BOT Podróżnik

DLA DZIECI » » » 
KRęCIPUPA 13:00 Wrocławski Teatr Lalek

MOŻE MORZE 
15:00 Wrocławski Teatr Lalek

26 LUTEGO NIEDZIELA
KONCERTY » » » 

ZOFIA DYNAK & KWARTET sMYCZKOWY
16:00 Pałac sułkowskich, Włoszakowice
PAsJA WG ŚW. MATEUsZA
AKADEMIA MENDELssOHNOWsKA
18:00 NFM, sala Główna KGHM
LABORATORIUM PIEŚNI ROsNą
19:00 Klub stary Klasztor

sPEKTAKLE » » » 
DWIE MORGI UTRAPIENIA
16:00 Jeleniogórskie Centrum Kultury
TRZEJ MUsZKIETEROWIE
17:00 Teatr Muzyczny Capitol, Duża scena
CYNKOWI CHŁOPCY
18:00 Teatr Dramatyczny, Wałbrzych
MAKBET
19:00 Teatr im. Modrzejewskiej, Legnica

WYsTAWY » » » 
DO CZTERECH RAZY sZTUKA! 
oprowadzanie Alicji Abramowicz
11:00 i 16:00 Pawilon Czterech Kopuł

FILMY » » » 
VAIANA sKARB OCEANU
11:00 Centrum Kultury Zachód

DLA DZIECI » » » 
MOŻE MORZE 
11:00 Wrocławski Teatr Lalek
NIEDZIELNY PORANEK WE WRO
12:30 Centrum sztuki WRO
KRęCIPUPA 13:00 Wrocławski Teatr Lalek

27 LUTEGO PONIEDZIAŁEK
KONCERTY » » » 

KRóLOWIE OPERETKI
19:00 Teatr Muzyczny Capitol

sPEKTAKLE » » » 
sZANTAŻ 19:00 Teatr PWsT, sala studio

sPOTKANIA » » » 
NIEPOKORNI, NIEZŁOMNI, WYKLęCI
11:00-20:00 Centrum Histori Zajezdnia
WIKLINA PAPIEROWA: 
WARsZTATY EKOLOGICZNE
17:00 Fundacja Jak Malowana
WARsZTATY LITERACKIE
18:00 salonik Trzech Muz

28 LUTEGO WTOREK
KONCERTY » » » 

ZOFIA DYNAK & KWARTET sMYCZKOWY
12:30 i 18:00 Klub Muzyki i Literatury
KOBIETY I X MUZA
18:30 ODT swiatowid
LACHRYMAE REVIsITED
19:00 NFM, sala Czarna
sABATON, ACCEPT, TWILIGHT FORCE
19:00 Hala stulecia
FANFARE CIOCĂRLIA 
20:00 Klub stary Klasztor

sPEKTAKLE » » » 
sZANTAŻ 19:00 Teatr PWsT, sala studio

sPOTKANIA » » » 
NIEPOKORNI, NIEZŁOMNI, WYKLęCI
11:00-20:00 Centrum Histori Zajezdnia
MALARsTWO VEDIC ART
18:00 Księgarnio Kawiarnia Nalanda

DLA DZIECI » » » 
CZYTANIE NA DYWANIE 
9:30 Teatr Muzyczny Capitol, Podwórko
MOŻE MORZE 
10:00 Wrocławski Teatr Lalek




