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72 Międzynarodowy
Festiwal Chopinowski
4-12 sierpnia 2017 Dwo rek Cho pi na – Dusz ni ki Zdrój

Dyrektor Artystyczny: PIOTR PA LECZ NY
Wy stą pią: Nel son Fre ire, Georg Li, Ka ta rzy na Po po wa 
-Zy droń, In grid Fli ter, Ale xan der Ga vry ly uk, Ale na Ba eva &
Va dym Kho lo den ko, Ni ki ta Mndoy ants, Vi via na So fro nic ky &
Ser gei Isto min, Ka te Liu, Pa wel Ko le sni kov, Fe de ri co Col li,
Yeol Eum Son, Di na ra Clin ton, Hy uk Lee.
Kon cert NOK TURN po pro wa dzi ma estro An to ni Wit
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Wię cej na: www.fe sti val.pl

Dla cze go na cho pi now skie świę to wy bra no dusz nic ki
ku rort? – po nie waż ba wił tu Cho pin, upa mięt nia jąc swój
po byt pięk nym da rem ser ca…
Ku rier War szaw ski z 22 sierp nia 1826 r. za mie ścił in for -
ma cję, w któ rej za pi sa no: „List w tych dniach ode bra ny
z Ku do wy […] za szczyt nie do no si o mło dym ar ty ście
pol skim Fry de ry ku Cho pin, któ ry […] dla po lep sze nia
zdro wia zo stał od nie ja kie go cza su w Dusz ni kach. Tam bo wiem, gdy kil ko ro dzie ci przez śmierć
oj ca do wód na ku ra cję przy by łe go sie ro ta mi sta ły się, P. Cho pin, ośmie lo ny przez oso by ta lent je -
go zna ją ce, dał 2 kon cer ta na do chód tych że, co je mu wie le chwa ły, a tym nie szczę śli wym nie po -
spo li te wspar cie przy nio sło.”
Da ta jed ne go kon cer tu jest zna na – wy mie nia ją do ku ment ma gi stra tu z dnia 17 mar ca 1892 roku:
„W tej sa li (cho dzi o sa lę zdro jo wą) Fry de ryk Cho pin dał w dniu 16 sierp nia 1826 r. swój pierw szy pu -
blicz ny kon cert”. Kie dy od był się wy stęp dru gi, nie wia do mo. Wia do mo na to miast, że mu sia ło mi nąć
po nad 70 lat, by dla uczcze nia cha ry ta tyw nych kon cer tów Cho pi na po ja wił się po mnik ge nial ne go
mu zy ka, ufun do wa ny przez Wik to ra Ma gnu sa z War sza wy, i jesz cze pra wie pół wie ku, by w tym
uzdro wi sku za czął roz brzmie wać fe sti wal mu zycz ny imie nia ge nial ne go kom po zy to ra.

48. Ogólnopolski Turniej Chórów
Legnica Cantat | 26-28.05.2017

27 maja 18:00
Aka de mia Ry cer ska – Sa la Kró lew ska,
ul. B. Bil se go w Legnicy
Ogło sze nie wy ni ków i WIEL KI FI NAŁ
BO GO WIE - Chór Aka de mic ki Po li tech ni ki
War szaw skiej - dyr. Da riusz Zim nic ki

Chór Aka de mic ki PW przy zwy cza ił nas
do słu cha nia mu zy ki, rzad ko gosz czą cej
na pol skich es tra dach, no wo po wsta łej,
efek tow nej, am bit nej ale rów nież wzru -
sza ją cej i wpro wa dza ją cej w stan za du -
my. Za brzmi świe żo na pi sa ny Pan te on
dy ry gen ta ze spo łu opie wa ją cy bli sko stu
bo gów, ro man tycz nie brzmią ca część
tryp ty ku Ch. V. Stan for da oraz nie zwy -
kle efek tow ne udźwię ko wie nie rzym -
skie go bo ga Jo wi sza. Chór przygotował
tak że dwa utwo ry uta len to wa nych
kom po zy to rów mło de go po ko le nia: na -
stro jo we i za ra zem dra ma tycz ne dzie ło
Nor we ga K. A. Ar ne se na oraz kom po zy -
cję J. Ne ske. Ca łość zwień czy bo skie
świa tło po bły sku ją ce czar nym ryt mem
z par ty tu ry C. Co urt neya.
Wstęp wolny!

Curtis Symphony Orchestra Filadelfia
31 maja 19:00

NFM, Sala Główna, plac Wolności 1 we Wrocławiu
Wykonawcy: Osmo Vänskä – dyrygent
Benjamin Schmid – skrzypce
Roberto Diaz – altówka, Peter Serkin – fortepian
Curtis Symphony Orchestra
Curtis on Tour, the Nina von Maltzahn
Global Touring Initiative of the Curtis Institute of Music
Program: M. Ravel II Suita symfoniczna
z baletu Daphnis i Chloé 
K. Penderecki  Koncert podwójny na skrzypce i altówkę 
J. Brahms  I Koncert fortepianowy d-moll op. 15 

Mło dzi ar ty ści z Fi la del fii zrze sze ni w Cur tis Sym pho ny Or che stra, trzech do sko -
na łych so li stów i prze bo jo wy re per tu ar – tak wła śnie bę dzie wy glą dał ko niec ma ja
w Na ro do wym Fo rum Mu zy ki.
Los by wa prze wrot ny – wie le dzieł, któ ry mi dzi siaj za chwy ca ją się set ki me lo ma -
nów na ca łym świe cie, w mo men cie swo je go pra wy ko na nia spo tka ło się z ne ga -
tyw ną re ak cją pu blicz no ści. Do ta kich kom po zy cji na le żał rów nież I Kon cert for te -
pia no wy d -moll Jo han ne sa Brahm sa.
W pro gra mie wie czo ru nie za brak nie pol skie go ak cen tu – bę dzie nim Kon cert po -
dwój ny na skrzyp ce i al tów kę Krzysz to fa Pen de rec kie go. Ma ją ca za le d wie pięć lat
kom po zy cja po wsta ła na za mó wie nie wie deń skie go Mu si kve re in z oka zji 200.
rocz ni cy dzia łal no ści. Kom po zy tor de dy ko wał je wy bit ne mu skrzyp ko wi i al to wio -
li ście, Ju lia no wi Ra chli no wi. Pod czas kon cer tu Cur tis Sym pho ny Or che stra wy ko -
na rów nież II Su itę sym fo nicz ną z ba le tu Da ph nis i Chloe dzie ło Mau ri ce’a Ra ve la,
cie szą ce się dziś znacz nie więk szą po pu lar no ścią niż je go pier wo wzór.

Bilety: VIP 200/100 zł | I kat. 80/60/56/42 zł | II kat. 60/40 zł | III kat. 40/25 zł

Osmo Vänskä, fot. Kaapo Kamu



1249-1252 Wieczory lisztowskie

PIOTR SAŁAJCZYK – fortepian
Laureat  konkursów pianistycznych

W programie utwory Juliusza Zarębskiego i Fryderyka Chopina 
Sło wo o mu zy ce – Ju liusz Ada mow ski
6 V g. 18.30 – Brzeg, Za mek Pia stów Ślą skich, plac Zam ko wy 1
9 V g. 18.00 – Oła wa, Cen trum Sztu ki, ul. Młyń ska 3

11 V g. 12.30 – Wro cław, Klub Mu zy ki i Li te ra tu ry, pl. T. Ko ściusz ki 10
(181. Kon cert dla mło dze ży z cy klu Jak słu chać Mu zy ki)

11 V g. 18.00 – Wro cław, Klub Mu zy ki i Li te ra tu ry, pl. T. Ko ściusz ki 10
Piotr Sa łaj czyk – wszech stron ny i kre atyw ny pia ni sta, wy stę pu ją cy ja ko so li sta oraz
ka me ra li sta. Jest bar dzo wy so ko oce nia ny przez pro fe sjo nal ną kry ty kę  mu zycz ną
np. w recenzjach: Wy miar mi strzow ski (Pia ni ste), Kon ge nial ny part ner (Münster -
sche Ze itung). Ar ty sta wie le uwa gi po świę ca mu zy ce naj now szej. Ma na swo im
kon cie licz ne pra wy ko na nia, współ pra cu je m.in. z Apol lon Mu sa ge te Qu ar tett, Pio -
trem Pław ne rem, Aga tą Zu bel i Kwar te tem Ślą skim.
Pro wa dzi ak tyw ną dzia łal ność kon cer to wą – wy stę py z Fil har mo nią Na ro do wą, NO -
SPR, Sin fo nią Ju ven tus, AU KSO, Sin fo niet tą Cra co via, bie rze udział w fe sti wa lach
w kra ju i za gra ni cą: War szaw ska Je sień, Ben jing Mo dern Mu sic Fe sti val, Mu si ca Po -
lo ni ca No va, Bu da pesz tań ska Wio sna, Som mets Mu si caux de Gsta ad, Mu sque et
Ne ige, Kwar tet Ślą ski i je go go ście, Fe sti wal Pra wy ko nań NO SPR, Fe sti wal Pia ni -
sty ki Pol skiej w Słup sku.
Jest lau re atem wie lu kon kur sów, do ko nał sze re gu na grań pły to wych dla wy twór ni
DUX, CD Ac cord i Na xos. Je go na gra nia wie lo krot nie by ły wy róż nia ne w kra ju i za gra -
ni cą (Ma estro Pia ni ste, Piz zi ca to Su per so nic, 5 de Dia pa son, no mi na cja do na gro dy
Fry de ryk). W 2017 r. fir ma DUX wy da ła czte ro pły to wy al bum ze wszyst ki mi dzie ła -
mi for te pia no wy mi J. Za ręb skie go w je go wy ko na niu. Jest to pierw sza na świe cie
kom plet na re je stra cja tych utwo rów. Na gry wał rów nież dla 2 pro gra mu Pol skie go
Ra dia, bel gij skiej roz gło śni Mu si qu e3, Deutschlan dra dio oraz HR2.
Był sty pen dy stą Mi ni stra Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro do we go oraz Kra jo we go Fun -
du szu na Rzecz Dzie ci.
Piotr Sa łaj czyk jest ab sol wen tem AM im. Ka ro la Szy ma now skie go w Ka to wi cach
po stu diach pia ni stycz nych w kla sie prof. Jó ze fa Stom pla; stu dia uzu peł niał w Mo -
zar teum w Sal zbur gu pod kie run kiem prof. Pa vla Gi li lo va. Obec nie jest ad iunk tem
w ma cie rzy stej uczel ni. Jest rów nież pia ni stą Som me ra ka de mie Sal zburg oraz
człon kiem We in berg Pia no Trio.

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

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

Kon cer ty są re ali zo wa ne dzię ki po mo cy fi nan so wej Wo je wódz twa Dol no ślą skie go, Po wia tu Brze -
skie go, Gmi ny Wro cław, Gmi ny Brzeg, Cen trum Sztu ki w Oła wie, Brze skie go Przed się bior stwa Ener -
ge ty ki Ciepl nej Spół ki z o.o. oraz Za kła du Hi gie ny Ko mu na nej Spół ki z o.o. w Brze gu.

Sła wo mi r Kry sa
Re ci tal for te pia no wy
20 ma ja 17:00

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

Stu dent Aka de mii Mu zycz nej im. Ka ro -
la Szy ma now skie go w Ka to wi cach w kl.
adt dr Mag da le ny Li sak oraz dr Pio tra
Ba na si ka. Jest ab sol wen tem Pań stwo -
wej Szko ły Mu zycz nej II st. w Kra ko wie
im. W. Że leń skie go w kla sie prof. Ste fa -
na Woj ta sa, Li ceum Ogól no kształ cą ce -
go Ami go we Wro cła wiu oraz Spo łecz -
nej Szko ły Mu zycz nej I st. w kla sie mgr
Kry sty ny Dy żew skiej. Przez 5 lat
uczęsz czał do PSM II st. we Wro cła wiu
w kla sie prof. Ol gi Ru si ny.
Do je go naj waż niej szych osią gnięć na -
le ży m.in.: II na gro da w XVI Mię dzy na -
ro do wym Kon kur sie Pia ni stycz nym im.
J.S. Ba cha w Go rzo wie Wlk, I Na gro da
i Na gro da Spe cjal na w V Ogól no pol skim
Kon kur sie Pia ni stycz nym im. T. Sze li -
gow skie go w Po zna niu, I Na gro da i Na -
gro da Głów na Bur mi strza Mia sta Zgo -
rze lec w VI Kon kur sie Pia ni stycz nym
w Görlitz, II Na gro da i dwie Na gro dy
Spe cjal ne na VI Mię dzy na ro do wym Fe -
sti wa lu Mło dych Pia ni stów w Głub czy -
cach, I Na gro da na III Mię dzy na r. Kon -
kur sie Pia ni stycz nym im. B. Bar to ka
w War sza wie, II Na gro da na X Ślą skim
Kon kur sie Pia ni stycz nym w Za brzu.
Pra co wał z wie lo ma wy bit ny mi pro fe so -
ra mi, m. in.: E. Tar naw ską, E. Po błoc ką,
A. Ja siń skim, P. Pa lecz nym, A. Bo nat tą,
J. Ji rac kiem von Ar nim. Współ pra co wał
z wie lo ma zna ko mi ty mi or kie stra mi.
Jest sty pen dy stą Lions Club Dusz ni ki
oraz Lions Club Wro cław Wra ti sla via,
Fun da cji Ki wa nis, Sa mo rzą du i Pre zy -
den ta Wro cła wia, Sta ro stwa Pow. Wro -
cław, Fun du szu Na Rzecz Dzie ci, MKiDN.
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77  VV,,  ggooddzz..  1199..0000,,  SSaallaa  KKoonncceerrttoowwaa  AAMMKKLL
KONCERT KAMERALNY THE SPIRIT OF AUSTRALIA **  

1133  VV,,  ggooddzz..  1188..0000,,  SSaallaa  KKoonncceerrttoowwaa  AAMMKKLL
KONCERT DYPLOMANTÓW 
Z AKADEMICKĄ ORKIESTRĄ KAMERALNĄ **

1144  VV,,  ggooddzz..  1188..0000,,  SSaallaa  KKoonncceerrttoowwaa  AAMMKKLL
KONCERT DYPLOMANTÓW 
Z AKADEMICKĄ ORKIESTRĄ SYMFONICZNĄ **

1155--1177  VV,,  SSaallee::  110022  EE,,  KKaammeerraallnnaa  AAMMKKLL
MISTRZOWSKI KURS SKRZYPCOWY 
PROF. IVAN ŽENATÝ  
(CLEVELAND INSTITUTE OF MUSIC) **
SSzzcczzeeggóółłoowwyy  hhaarrmmoonnooggrraamm  zzaajjęęćć  ddoossttęęppnnyy  nnaa::  wwwwww..aammuuzz..wwrroocc..ppll
SSKK  nnaann  ssoo  wwaa  nnoo  zzee  śśrroodd  kkóóww  MMiiaa  ssttaa  WWrroo  ccłłaa  wwiiaa   ww rraa  mmaacchh  pprroo  ggrraa  mmuu  
VVii  ssii  ttiinngg  PPrroo  ffeess  ssoorrss,,  ffuunn  dduu  sszzuu  SScciieenn  ttiiaaee  WWrraa  ttii  ssllaa  vveenn  sseess

1166  VV,,  ggooddzz..  1188..0000,,  SSaallaa  KKoonncceerrttoowwaa  AAMMKKLL
KONCERT CHÓRU PUZONOWEGO **

2244  VV,,  ggooddzz..  1188..0000,,  SSaallaa  KKoonncceerrttoowwaa  AAMMKKLL
KONCERT DYPLOMANTÓW STUDIÓW 
I STOPNIA WYDZIAŁU EDUKACJI MUZYCZNEJ, 
CHÓRALISTYKI I MUZYKI KOŚCIELNEJ **

2266  VV,,  ggooddzz..  1199..0000,,  SSaallaa  KKoonncceerrttoowwaa  AAMMKKLL
KONCERT LAUREATÓW AKADEMICKIEGO
KONKURSU ZESPOŁÓW KAMERALNYCH **

3300  VV,,  ggooddzz..  1188..0000,,  SSaallaa  KKoonncceerrttoowwaa  AAMMKKLL
KONCERT Z CYKLU OBLICZA MUZYKI EUROPY **

3311  VV,,  ggooddzz..  1188..0000,,  SSaallaa  KKoonncceerrttoowwaa  AAMMKKLL
KONCERT DYPLOMANTÓW STUDIÓW 
II STOPNIA WYDZIAŁU EDUKACJI MUZYCZNEJ, 
CHÓRALISTYKI I MUZYKI KOŚCIELNEJ **

Sza now ni Pań stwo,
ser decz nie za pra szam do udzia łu 
w wy da rze niach ar ty stycz nych 
i na uko wych, któ re Aka de mia 
Mu zycz na im. Ka ro la Li piń skie go 
we Wro cła wiu pro po nu je w tym 
mie sią cu. Maj za po wia da się 
nie zwy kle cie ka wie.

Wśród wy da rzeń ar ty stycz nych, któ re od bę dą się w Sa li Kon cer to wej na szej Uczel ni, pra gnę 
za re ko men do wać: kon cert ka me ral ny The Spi rit of Au stra lia (7 ma ja), kon cer ty dy plo man tów
z Aka de mic ką Or kie strą Ka me ral ną (13 ma ja) oraz z Aka de mic ką Or kie strą Sym fo nicz ną 
(14 ma ja), kon cert chó ru pu zo no we go (16 ma ja), kon cer ty dy plo man tów stu diów I stop nia 
(24 ma ja) oraz stu diów II stop nia (31 ma ja) Wy dzia łu Edu ka cji Mu zycz nej, Chó ra li sty ki 
i Mu zy ki Ko ściel nej, a także kon cert z cy klu Ob li cza mu zy ki Eu ro py (30 ma ja). 

Spo śród po zo sta łych wy da rzeń war te uwa gi są: Wio sen ny kon cert ka me ral ny (16 ma ja), 
kon cer ty gi ta ro we (20 i 26 ma ja), kon cert z cy klu For te pian + (23 ma ja), Aka de mic ki Kon kurs
Ze spo łów Ka me ral nych (25-26 ma ja), któ ry zwień czy Kon cert Lau re atów oraz re ci tal 
al tów ko wy Zbi gnie wa Czar no ty (31 ma ja).

W ma ju bę dzie my tak że go ścić wy bit nych pe da go gów in stru men ta li stów i ka me ra li stów.
W dniach 15-17 ma ja Mi strzow ski Kurs Skrzyp co wy po pro wa dzi prof. Ivan Ženatý 
z Cle ve land In sti tu te of Mu sic. Na to miast w ra mach Mi strzow skich Kur sów Ka me ral nych 
za ję cia po pro wa dzą dr hab. Piotr Tar cho lik z Aka de mii Mu zycz nej w Kra ko wie (18 ma ja) oraz
prof. dr hab. Kry sty na Bo ru ciń ska z Uni wer sy te tu Mu zycz ne go Fry de ry ka Cho pi na 
(22 ma ja). Wszyst kie lek cje mi strzow skie są otwar te dla pu blicz no ści.

Pra gnę przy po mnieć, że trwa ją za pi sy na dwa kur sy, któ re tra dy cyj nie od bę dą się 
w lip cu – IX Let nia Aka de mia Mu zycz na oraz XL  Mię dzy na ro do wy Mi strzow ski Kurs 
Pia ni stycz ny w Dusz ni kach -Zdro ju. 

Szcze gó ło we in for ma cje na te mat wszyst kich wy da rzeń znaj dą Pań stwo na stro nie 
in ter ne to wej na szej Uczel ni: wwwwww..aammuuzz..wwrroocc..ppll. Ser decz nie za chę cam do sko rzy sta nia 
z bo ga tej ofer ty Aka de mii Mu zycz nej im. Ka ro la Li piń skie go we Wro cła wiu. Wie rzę, że udział
w każ dym z wy da rzeń do star czy Pań stwu 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  
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Marian Waśkiewicz
Wieczór piosenki autorskiej
13 maja 19:00

Klub Muzyki i Literatury,
pl. Gen. T. Kościuszki 10 we Wrocławiu
W pro gra mie utwo ry kompozytora Ma ria na
Waś kie wi cza z tek sta mi Zo fii Pie trzyk
i An drze ja Wa li gór skie go
Wy ko na nie: śpiew – Jo an na Han zel, Ma rek
Pi sar ski, for te pian – Ma rian Waś kie wicz.
Pro wa dze nie koncertu – Ar tur Bie lec ki

Ma rian Waś kie wicz uro dzo ny w Wil -
nie, za miesz ka ły w Niem czech, kom -
po zy tor Po lo ne za No wo rocz ne go oraz
'Hym nu Kon sty tu cji 3 Ma ja ze sło wa -
mi Zo fii Pie trzyk. Wy kształ ce nie mu -
zycz ne po bie rał we Wro cła wiu, Wied -
niu i Sal zbur gu. Przez kil ka lat śpie wał
w chło pię cym chó rze ka te dral nym we
Wro cła wiu pro wa dzo nym przez Ed -
mun da Kaj da sza – to otwo rzy ło mu
świat mu zy ki. Przez sze reg lat pra co -
wał w Niem czech ja ko pia ni sta, or ga -
ni sta i dy ry gent.
W la tach 90-tych An drzej Wa li gór ski
na pi sał sło wa kil ku pio se nek do je go
mu zy ki, m.in. był to Deszcz w Wied niu
i Miej ski po ra nek.
W ro ku 2009 Waś kie wicz prze tłu ma -
czył na j. pol ski tekst Hi sto rii Boże go
Na ro dze nia Car la Orf fa z mu zy ką Gu -
nild Ke et man. Wspól nie z Aka de mią
Mu zycz ną w Po zna niu oraz gru pą 700
dzie ci z chó rów Śpie wa ją cej Pol ski, do -
pro wa dził do pol skiej pra pre mie ry te -
go utwo ru w grud niu 2010 r. w ko ście -
le p.w. św. Waw rzyń ca w Po zna niu.
Ma tu rzy ści już pię cio krot nie tań czy li
na Ryn ku we Wro cła wiu je go Po lo ne -
za dla Fre dry, pro wa dze ni przez Pre -
zy den ta mia sta Ra fa ła Dut kie wi cza.
Hymn Kon sty tu cji 3 Ma ja czę sto wy ko -
ny wa ny jest w kra ju jak i za gra ni cą,
pod kre śla jąc jej zna cze nie ja ko pierw -
szej no wo cze snej kon sty tu cji w Eu ro pie
i dru giej na świe cie po ame ry kań skiej.

Wstęp wol ny!

Od le wej: Ar tur Bie lec ki, Zo fia Pie trzyk, Ma rian
Waśkie wicz, Jo an na Han zel, Ma rek Pi sar ski

fot. W. Ki sie liński

Kon cert Ze spo łu Pie śni i Tań ca Śląsk |So lus Chri stus
13 ma ja 18:00

NFM, Sa la Głów na, pl. Wol no ści 1 we Wro cławiu
Wy ko naw cy: So li ści, Chór i Or kie stra Ze spo łu Pie śni i Tań ca Śląsk im. Sta ni sła wa Ha dy ny

Dla uświet nie nia ju bi le uszu 500. Lat Re for ma cji, Ze spół Pie śni i Tań ca Śląsk
stwo rzył pro gram sa kral ny pt. So lus Chri stus. Jest to jed no czę ścio wy kon cert
pie śni w wy ko na niu bli sko 70 ar ty stów chó ru i or kie stry. Pro gram zło żo ny został
z dzieł m.in.: Ja na Se ba stia na Ba cha, Wol fgan ga Ama de usza Mo zar ta oraz Geo -
r ga Frie dri cha Händla. Do peł nia ją go rów nież kom po zy cje Sta ni sła wa Ha dy ny
- za ło ży cie la i pa tro na Ze spo łu Śląsk oraz opra co wa nia mu zycz ne utwo rów sa -
kral nych Je an Clau dea Haupt ma na.
W swo jej wie lo let niej dzia łal no ści Ze spół Śląsk w spo sób szcze gól ny trosz czył
się o dzie dzic two kul tu ro we, w tym dzie dzic two du cho we miesz kań ców na sze -
go kra ju. Opra co wu jąc pro gram So lus Chri stus ar ty ści i kie row nic two Ze spo łu
pra gnę li wy ra zić naj więk szy sza cu nek wo bec dzie dzic twa Ko ścio ła Ewan ge lic -
ko – Au gs bur skie go w Pol sce.

Bilety: VIP 100/200 zł | I kat. 80/60 zł | II kat. 60/40 zł

Her bert / Świ der 
Po dróż Pa na Co gi to – su ita Jó ze fa Świ dra do słów Zbi gnie wa Her ber ta 
21 ma ja 18:00 |  Sala Wielka Ratusza we Wrocławiu
Wro cław scy Ka me ra li ści za pra sza ją na kon cert Can to res Mi no res Wra ti sla vien -
ses ze spe cjal nym pro gra mem po etyc ko -mu zycz nym, osnu tym na twór czo ści
Zbi gnie wa Her ber ta.
Na spek takl skła da ją się wier sze Her ber ta w ak tor skiej in ter pre ta cji Ro ber ta Go -
ne ry, prze pla ta ją ce się z czę ścią mu zycz ną skom po no wa ną przez Jó ze fa Świ -
dra, wy ko ny wa ną przez chór i pia nist kę. Su ita Po dróż Pa na Co gi to – na re cy ta -
to ra, gło sy so lo we, chór mie sza ny i for te pian, po wsta ła na za mó wie nie ze spo łu
w ro ku 2008 – ob cho dzo nym ja ko Rok Zbi gnie wa Her ber ta.
W nie dzie lę 21 ma ja 2017 wro cła wia nie po nie speł na 9 la tach od jej pra wy ko na -
nia ma ją szan sę po now nie ją usły szeć.

Wstęp wolny!





Joanna Mioduchowska
20 maja 19:00

Ga le ria Sztu ki i Miej sce Spo tkań Śli mak,
pl. Kon sty tu cji 3 Ma ja 4, wej ście
od ul. Dą brow skie go 37 we Wro cławiu

Au tor ka pio se nek – słów i mu zy ki, pie -
śniar ka. Gra na gi ta rze i har mo nij kach
ust nych. Głos szko li ła pod okiem prof.
Cze sła wy Skry bant -Cie chom skiej.
Na le ży do war szaw skiej gru py li te rac -
kiej Ter ra Po eti ca. Jej de biu tanc ka pły -
ta pt. Bu jam w ob ło kach do ce nio na
została przez mi ło śni ków nur tu Pio -
sen ki Li te rac kiej jak i mu zy ki Co un try.
Nie po zna łeś spo ko ju, je śli nie sły sza -
łeś dźwię ków, któ ry mi ota cza Jo an na
Mio du chow ska pod czas wy stę pów.
Nie po zna łeś si ły, któ ra nie udo wad nia
ni cze go, po za pro stą przy jem no ścią
by cia tu i te raz, po śród tych lu dzi, ra -
zem z tą me lo dią, pod rę kę ze sło wa -
mi. A ten spo kój by wa nie śpiesz ny,
by wa przy tul ny i by wa za wi ro wa ny
twi stem. A ta si ła jest po god na, po go -
dzo na, po go dzi nach i la tach wzra sta -
nia w sa mej so bie.

Frag ment ze Słów To ma sza Dra chala
Bilet: 20 zł

Re ci tal Mar ty Pią tek
7 ma ja 17:00

MDK Śródmieście, ul. Dubois 5, Wrocław
Pod czas kon cer tu za ty tu ło wa ne go
Pia tek w nie dzie lę usły szy my pio sen ki
o roż nych ob li czach mi ło ści w wy ko na -
niu Mar ty Pią tek i gru py wo kal nej ORIS.
Opie ka ar t. – Re na ta Wy bra niec.

Wstęp wolny!

Uzuri + Lena Czerniawska music is my AEROPLANe # 45
18 maja 19:00 Macondo, ul. Pomorska 19 we Wrocławiu | Bilet: 10 zł

Pa tryk Ryn kie wicz - trąb ka, Kac per Kru pa - sak so fon, Fry de ryk Szul git - gi ta ra,
Le na Czer niaw ska - ry su nek, iIm pro wi za cja

Uzu ri two rzy trzech mu zy ków jaz zo wych z Po zna nia kon cen tru ją cych się
na mu zy ce im pro wi zo wa nej. Sło wo „uzu ri” w ję zy ku su ahi li ozna cza „pięk no”.
Zja wi sko nie moż li we do zde fi nio wa nia. Mu zy ka Uzu ri wy kra cza da le ko po za jazz
osią ga jąc for my ko ja rzą ce się z mu zy ką dro ne, am bient lub no ise.
Le na Czer niaw ska pra cu je ja ko na uczy ciel ry sun ku, ani ma tor kul tu ry, gra fik i ry sow -
nik -per for mer pod czym kry je się wiel ka przy go da ry so wa nia z mu zy ką, z tan ce -
rza mi i z prze strze nią. Wie, że le piej szu kać niż zna leźć, bo „kto zna lazł źle szu kał”

Agla ja Ve te ra nyi 

fo
t. 

J. 
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Bass & Be at Fe sti val
19-21 maja 2017

Wro cław – Ki no No we Ho ry zon ty, ul. Kazimierza Wielkiego
Aka de mia Mu zycz na, pl. Jana Pawła II, nr. 2
In for ma cja i bi le ty: www.bas sand be at.pl

Lo sem kon tra ba si sty – co pięk nie ujął Woj ciech Mły nar ski w szla -
gie rze Je ste śmy na wcza sach – wy da je się być wiecz ne nie speł -
nie nie. Na szczę ście to tyl ko li te rac ka me ta fo ra, bo w rze czy wi -
sto ści… każ dy wie, że w mu zy ce naj waż niej sze są bass & be -
at. Ba za i cios. Nie ma mu zy ki bez ryt micz nych szarp nięć
w ni skich czę sto tli wo ściach. Ga tun kiem, dzię ki któ re mu kon -
tra bas – i je go młod sza sio stra, gi ta ra ba so wa – za pew nił so -
bie miej sce w pierw szym sze re gu, po la tach peł nie nia słu żeb -
nej ro li w or kie strach – był jazz. A po nim wszel kie od mia ny mu -
zy ki roz ryw ko wej, choć trze ba uczci wie przy znać, że i w świe -
cie mu zy ki kla sycz nej zda rza ją się ba so we fe no me ny.
Wro cław ski fe sti wal ma for mu łę to tal bass. Kon tra bas i ba -
sów ka w nie mal każ dej sty li stycz nej kon fi gu ra cji.
Jo an na Dud kow ska, na co dzień gra ją ca ży wio ło we go blu esa, tym ra zem po łą czy
si ły z wio lon cze list ką Agniesz ką KO VA Ko wal czyk. Wspól nie za pro po nu ją mię dzy -
ga tun ko wą fu zję au tor skich utwo rów i no wa tor sko brzmią cych co ve rów.
Pen do fsky to jaz zo wo -roc ko wo -fun ko wy pro jekt jed ne go z naj bar dziej roz chwy ty -
wa nych w Pol sce mu zy ków se syj nych Mar ci na Pen dow skie go.
Woj tek Pi li chow ski tym ra zem ja ko szef pro jek tu Elec tro STEP, głę bo ko osa dzo ne -
go w brzmie niach klu bo wych. Śpie wa zja wi sko wa Ka sia Sta nek!
Cze ski kon tra ba si sta Ja romír Honzák łą czy jazz o kla sycz nym ob li czu z im pro wi zo -
wa ną awan gar dą, o ob li czu za rów no aku stycz nym, ja ki i elek tro nicz nym.
Ja kub Olej nik – zwy kle za pra co wa ny si de man – sfor mo wał pierw szy wła sny ze spół.
Je go trio The Sim ple Path sta wia na jaz zo wy gro ove i swo bod ną im pro wi za cję.
Re naud Gar cia -Fons. Czło wiek -in sty tu cja, mu zyk -le gen da. Naj słyn niej szy kon tra -
ba si sta kla sycz ny świa ta, wir tu oz i wi zjo ner. We Wro cła wiu wy stą pi so lo.
Leć gło sie to ty tuł jaz zo wo -po etyc kie go przed się wzię cia kon tra ba si sty Grze go rza
Pia sec kie go i wo ka list ki Mag da le ny Za wart ko.
Ja nek Gwiz da la, je den z naj bar dziej ce nio nych na świe cie ma gów gi ta ry ba so wej,
jest tak że mi strzem kre owa nych sa mo dziel nie dźwię ko wych przed sta wień: dzię ki
bo ga te mu wy ko rzy sta niu efek tów elek tro nicz nych sam po tra fi zdzia łać ty le, co spo -
rych roz mia rów ze spół.
Fi nał fe sti wa lu: wie czór po świę co ny mu zy ce, ja ką zna ją i lu bią chy ba
wszy scy (jazz -rock fu sion), za to ma ło kto wie, na jak fe no me nal nym po -
zio mie gra się ją za na szą wschod nią gra ni cą. Li de rem ukra iń skie go ze -
spo łu Spi van ky jest gi ta rzy sta ba so wy Igor Za kus, któ re mu w ocza ro wa -
niu słu cha czy po mo że wo ka list ka Ivan ka Che rvin ska.

Renauld Garcia Fons

KUP BILET
Bilety: 80 zł



 

 

Janek Gwizdala
Renaud Garcia Fons
Wojciech Pilichowski

Jaromir Honzak
Jakub Olejnik

Igor Zakus 

 

19-21 maja 2017 r.
Kino Nowe Horyzonty

 

www.bassandbeat.pl

Alina Katarzyna Jazz Ensemble | My Po int of View
17 maja 20:30 Manana Cafe, ul. św. Mikołaja 8-10 we Wrocławiu

Skład ze spo łu: Ali na Ka ta rzy na Pie prz ka – pia no, To masz Świ toń – sak so fon te no ro wy,
Ja cek Ga jek – kon tra bas, Piotr Gro dzic ki – per ku sja 

Sto wa rzy sze nie Art Cli nic za pra sza na ko lej ną od sło nę kon cer to wą z cyklu All
That Jazz, który pre zen tu je mło de po ko le nie wrocławskich twór ców.
Pro jekt re ali zo wa ny przez wro cław skich mu zy ków mło de go po ko le nia. Au tor skie
opra co wa nia wy bra nych stan dar dów jaz zo wych są od zwier cie dle niem mu zycz nych
in spi ra cji pia nist ki i za ra zem li der ki – Ali ny K. Pie prz ki. W re per tu arze nie bra ku je
ak cen tu kom po zy tor skie go łą czą ce go tra dy cję z do miesz ką no wo cze sno ści.

Pink Freud Plays Autechre
20 maja 18:00

Sala Koncertowa Radia Wrocław
im. J. Kaczmarka, ul. Karkonoska 10
Wojt ek Ma zo lew ski - li de r, Adam Mil wiw -
-Ba ron – trąb ka, Ra fał Klim czuk – per ku -
sja, Ka rol Go la – sak so fon

Ory gi nal ni, nie za leż ni i prze bo jo wi. Pink
Freud za ło żo ny w 1998 r. to je den z naj -
ory gi nal niej szych gło sów we współ cze -
snym jaz zie i nie tyl ko. Ze spół przy czy -
nił się do zmia ny ge ne ra cyj nej na pol -
skiej sce nie jaz zo wej i do otwo rze nia
ryn ku wy daw ni cze go na si łę mu zy ki
nie za leż nej. Mu zy ka ze spo łu wy cho dzi
da le ko po za ka no ny tra dy cyj nej for my
im pro wi za cji i po mi mo kla sycz ne go in -
stru men ta rium wzbo ga co ne go o naj -
now sze mu zycz ne na rzę dzia elek tro -
nicz ne ocie ra się o róż ne sty le od pun -
kroc ka i roc ka, po przez drum'n bass, jun -
gle i dub aż po eks pe ry men tal ną mu zy -
kę elek tro nicz ną. Świa do me prze kra -
cza nie gra nic ga tun ko wych w po łą cze -
niu z ko lek tyw ną im pro wi za cją stwa rza
nie sa mo wi cie ener ge tycz ną, peł ną sub -
tel nych me lo dii mu zycz ną ką piel dla pu -
blicz no ści wraż li wej i świa do mej.
Pink Freud Plays Au te chre to kon cer to -
wy al bum, któ ry zo stał za re je stro wa -
ny 18 stycz nia 2015 r. w ka to wic kim
Jazz Clu bie Hip no za. Jest owo cem wie -
lo let nich prac Pink Freud nad no wy mi
in ter pre ta cja mi utwo rów le gend mu zy ki
elek tro nicz nej gru py Au te chre. Tym ra -
zem ich do ko na nia zo sta ły prze tłu ma -
czo ne na gi ta rę ba so wą, trąb kę, sak so -
fon ba ry to no wy i per ku sję. Pierw sze
wy da nie pły ty za chwy ci ło
pu blicz ność do te go stop nia,
że ca ły jej na kład roz szedł
się bły ska wicz nie.

Bilety: 90/75 zł

fot. R. Kazmierczak

KUP BILET



KUP BILET

Airbag Classic Rock w norweskim wydaniu
19 maja 20:00 | Firlej, ul. Grabiszyńska 56 we Wrocławiu | Bilety: 99 zł
Ze spół Air bag, któ ry wy dał wła śnie swo ją czwar tą w ka rie rze pły tę Di scon nec -
ted, ru sza w tra sę kon cer to wą pro mu ją cą wy daw nic two. W jej ra mach nor we -
ska gru pa za wi ta 19 ma ja do wro cław skie go Fir le ja.
Air bag po wstał w 1994 ro ku, po cząt ko wo bę dąc ty po wym co ver ban dem gra ją -
cym utwo ry m.in. Pink Floyd. Rok 2009 z pew no ścią był dla Nor we gów prze ło -
mo wy. Pierw szy long play ze spo łu za ty tu ło wa ny Iden ti ty spo tkał się z po zy tyw -
nym od bio rem pra sy mu zycz nej oraz fa nów.
Na Di scon nec ted zna la zło się 6 kom po zy cji po łą czo nych wspól nym te -
ma tem. Wszech obec ne wpły wy mu zy ki kla sycz nej, roc ka pro gre syw -
ne go, elek tro ni ki oraz ten skan dy naw ski „pier wia stek me lan cho lii” są
wy znacz ni ka mi sty lu ze spo łu.

Bilety: 99 zł
KUP BILET

DO PE D.O.D.
13 ma ja 20:00

Pral nia, ul. Kra kow ska 100 we Wro cła wiu
Sły ną cy z nie zwy kle ener ge tycz nych
kon cer tów DO PE D.O.D. za gra ją 4 kon -
cer ty w Pol sce pro mu ją ce nad cho dzą -
cy, wspól nie na gra ny z le gen dar nym
Onyx al bum Shot guns in Hell! 
Skład wy stę po wał na sce nach naj -
waż niej szych fe sti wa li eu ro pej skich
i ame ry kań skich, a tak że w klu bach
naj więk szych miast ca łe go świa ta.
W Pol sce zo ba czyć ich moż na by ło
w 2015 ro ku na fe sti wa lach Hip Hop
Pro jekt Ełk i Po lish Hip Hop
Fe sti val w Płoc ku.
Po świet nym przy ję ciu ze -
spół wra ca do Pol ski.

Bilety: 70 zł

4. Freaki Afryki
12-14 maja

Klub Pod Kolumnami, pl. św. Macieja 21

13 maja 20:30
Stary Klasztor, ul. Purkyniego 1

Podczas koncertu w Sta rym Klasz to rze
fe sti wa lo wi go ście spe cjal ni: Babara
Bangoura oraz Fadima Konate za pre -
zen tu ją się wspól nie z ze spo łem SE WA
KAF FO łą czą cym w swo jej mu zy ce jaz -
zo we, fol ko we i et nicz ne brzmie nia. Mu -
zy kom to wa rzy szyć bę dą tan cer ki szko -
ły tań ca Afro to ni ka z Ane tą Szla che tą
na cze le, gwi nej ski dun du ni sta Ga spard
Con de oraz po cho dzą cy z Se ne ga lu
mul tiin stru men ta li sta Ama dou Fo la.
Przed kon cer tem swo je umie jęt no ści
za de mon stru ją m.in: gru pa se nio rów
tań czą cych ta niec afry kań ski, któ ra co
ro ku pod bi ja ser ca pu blicz no ści i gru py
pro wa dzo ne przez tan cer kę Ane tę Szla -
che tę, a tak że stu den ci Ma riu sza Raź -
ne go (Pra cow nia Bęb nów) oraz Ku by Li -
chwy, któ rzy za gra ją na afry -
kań skich bęb nach. Po kon -
cer cie after par ty, któ re po -
pro wa dzi Ewer Afro Se lec ta.

Bilety: 30/25 zł

3-majówka 
1 maja 10:00-16:30
Ry nek, Wro cław
GI TA RO WY RE KORD GU IN NES SA 2017
Za gra ją m.in. Greg Koch, Le Burn Madd dox,
Grze gorz Ska wiń ski, Jan Bo ry se wicz, Le szek
Ci choń ski, Pa weł Do ma ga ła, Je lo nek i wie lu
mi strzów gi ta ry z Pol ski i za gra ni cy
Wstęp wol ny!
Re kord usta no wio ny w ro ku 2016, gdy
Wro cław był Eu ro pej ską Sto li cą Kul tu -
ry, to 7356 gi ta rzy stów wspól nie gra ją -
cych na wro cław skim ryn ku. Wy star czy
tyl ko jed na gi ta ra wię cej, by znów
przejść do hi sto rii.
Po za kon cer ta mi i bi ciem Re kor du Gu -
in nes sa na wro cław skim ryn ku od bę -

dzie się o godzinie 17-stej Kon cert Gwiazd w kom plek sie Ha li Stu le cia. Za gra ją
The Cran ber ries, Dog Eat Dog, La cu na Co il i Acid Drin kers.
Im pre za jest czę ścią fe sti wa lu 3-Ma jów ka 2017, w któ rym wy stą pią
m.in. Toy Dolls, Re na ta Prze myk, Ka ta rzy na No sow ska, Brod ka, La dy
Pank, Il lu sion, Krzysz tof Za lew ski, Cze sław Śpie wa, Łą ki Łan, Kult, Lu -
xtor pe da, Xxa naxx, L. U. C. & Re bel Ba bel En sem ble, Hun ter, Co ma
i ze spół 5’Niz za z Ukra iny. Bilety: 49 zł

KUP BILET

KUP BILET



KUP BILET

Mobilee Records |AND.ID live | Ralf Kollmann | Marcin Czubala
13 maja 14:00

Stre fa Kul tu ry Stu denc kiej – SKS Po li tech ni ka Wro cław ska, Ho ene -Wroń skie go 12
Mobilee Records to marka sa ma w so bie. Za ło żo ny w 2005 ro ku la bel przez An je
Schne ider i Ral fa Kol l man na szyb ko stał sie jed nym z naj bar dziej roz po zno wal -
nych wy daw nictw nie tyl ko w ro dzi mym Ber li nie, ale i w ca łym elek tro nicz nym
świe cie. Dziś Mo bi lee to jed nak nie tyl ko ca ła ma sa fan sta stycz nych pro duk cji
i re mik sów od tak uzna nych po sta ci jak Ro dri gu ez Jr, Re. You, Re set
Ro bot, And. Id, Ke vin Over czy Jade. To coś zdecydowanie więcej. To
także jedyne w swoim rodzaju imprezy na dachach. To magia, która
zaczęła się podczas Sonar / Off Week w Barcelonie i która teraz
dotrze również do Wrocławia! Bilety: 29 zł

Po cze kal nia sześć -dwa -ze ro Spek takl dy plo mo wy
stu den tów IV ro ku Wy dzia łu Ak tor skie go PWST
4, 5, maja 18:00 | 25 maja 15:00 i 17:00 | 26 maja 15:00 i 17:00

Scena Teatru PWST, ul. Braniborska 59 we Wrocławiu
Au tor: Mar ta Gu śniow ska | Re ży se ria: Ma rek Fie dor 

Kon cep cja wzię ła się naj zwy czaj niej z gło wy – wszyst ko, co naj cie kaw sze, ro dzi
się w gło wach sza leń ców. Nie in te re su je mnie Te atr bę dą cy od zwier cie dle niem
rze czy wi sto ści – mój Te atr to moc no za krzy wio ne zwier cia dło, upa sku dzo ne ab -
sur da mi, jak szy ba bal ko no wa no sem na sze go pu pi la. Ta ki Te atr Ko cham i ta -
kie tek sty pi szę – po dob nie rzecz mia ła się z Po cze kal nią.
Po cze kal nia sześć -dwa -ze ro to zbiór luź no po łą czo nych opo wie ści, na ce cho -
wa nych hu mo rem i ab sur dem. Punk tem wyj ścia jest hi sto ria Męż czy zny, któ ry
z po wo du ha ła śli we go są sia da, a póź niej i nie sprzy ja ją cych wa run ków po go do -
wych tra fia w nie zwy kłe miej sce zwa ne po cze kal nią, po brze gi wy peł nio ne naj -
róż niej szy mi oso bo wo ścia mi, snu ją cy mi swe dzi wacz ne hi sto rie...

Wy po wiedź Mar ty Gu śniow skiej Lau re at ki II Kon kur su Dra ma tur gicz ne go
STRE FY KON TAK TU 2017

Prapremiera: 28 i 29 kwietnia 2017 Wstęp wolny! | Rezerwacja: pwst.wroc.pl/teatr-pwst

The atre of Ha te
10 ma ja 20:00 Sta ra Piw ni ca, ul. Krup ni cza 15 we Wrocławiu
Bry tyj ska le gen da post -pun ka The atre of Ha te przy je dzie do Pol ski w ory gi na -
Inym skła dzie: Kirk Bran don, Stan Stam mers, John „Boy” Len nard.
The atre of Ha te wy stą pi w Pol sce w ra mach tra sy pro mu ją cej wy da ny w ubie -
głym ro ku al bum Kin shi. Jest to pią ty al bum stu dyj ny w ich dys ko gra fii. Przez
skład for ma cji przez la ta prze wi ja ły się bar dzo zna ne per so ny, m.in: Cra ig Adams
(The Cult / The Si sters of Mer cy), Ad rian Por tas (New Mo del Ar my/
Sex Gang Chil dren) czy Mi ke Kel ly (The Mis sion). Na ich mu zy ce wzo -
ro wał się wcze sny KULT. Do ich fa nów za li czał się John Pe el, a w Pol -
sce Piotr Kacz kow ski.

Bilety: 50/45/40 zł

JEH RO | Eth no Jazz Fe sti val
& Sie sta w Dro dze
18 ma ja 20:00

Sta ry Klasz tor, ul. Pur ky nie go 1, Wro cław
Mar cin Ky dryń ski re gu lar nie pre zen -
tu je we Wro cła wiu naj wy bit niej szych
ar ty stów sce ny wold mu sic.
18 ma ja  po raz pierw szy we Wro cła -
wiu wy stą pi po cho dzą cy z Mar sy lii
JEH RO. Ten na wpół Włoch, na wpół
Grek, a po oj cu Fran cuz łą czy w jed no
reg gae, ca lyp so i bos sa no vę.
Choć dzie ciń stwo spę dził w Mar sy lii,
w wie ku 20 lat prze niósł się do Lon dy -
nu, gdzie zaj mo wał się mu zy ko wa -
niem na uli cy. W 1999 ro ku wró cił
do Fran cji i wy dał swój pierw szy al -
bum L'ar bre et le Fru it, któ ry szyb ko
za go ścił na fran cu skich li stach prze -
bo jów. Pły ta od nio sła we Fran cji ol -
brzy mi suk ces; w tym też cza sie fa ni
Jérôme oraz in ni mu zy cy za czę li okre -
ślać go mia nem Jeh ro. W 2007 świa tło
dzien ne uj rzał pierw szy w peł ni an glo -
ję zycz ny al bum za ty tu ło wa ny pseu -
do ni mem ar ty sty. Kom po zy cje, któ re
zna la zły się na Jeh ro sta no wią zna ko -
mi te po łą cze nie reg gae, fol ku i mu zy ki
la ty no skiej. Jeh ro swo je mu zycz ne in -
spi ra cje czer pie z mu zy ki afry kań skiej
i ka ra ib skiej. Pol skiej pu blicz no ści zna -
ny jest przede wszyst kim
z utwo rów Con ti nu an do,
Eve ry thing, Sa li ma.

Bilety: 100/75 zł KUP BILET

Skazany na Bluesa
9 maja 19:00

Hala Orbita, ul. Wejherowska 34, Wrocław
Ada pta cja i re ży se ria: Ar ka diusz Ja ku bik

Wy jąt ko wa opo wieść o ży ciu Ry szar -
da Rie dla pierw szy raz w tra sie.
Wi do wi sko te atral no -mu zycz ne dla
wszyst kich, dla któ rych Dżem to wię -
cej niż tyl ko ze spół. Kil ku dzie się ciu ak -
to rów Te atru Ślą skie go, gra ją ca na ży -
wo ka pe la, kli mat ślą skich ma la rzy
na iw nych i nie śmier tel ne pio sen ki
Dże mu ukła da ją się w po ru sza ją cą hi -
sto rię o przy jaź ni, wol no ści i mi ło ści,
lecz przede wszyst kim
w przej mu ją cą opo wieść
o nie za wsze wy gra nej wal -
ce z sa mym so bą. 

Bilety: 129/109/99/79 zł KUP BILET

KUP BILET



TE ATR POL SKI we Wrocławiu
Dyrektor: CEZARY MORAWSKI

SCE NA im. Jerzego Grze go rzew skie go,
ul. Gabrieli Za pol skiej 3
SCE NA Ka me ral na,
ul. Świd nic ka 28
SCE NA na Świe bodz kim,
pl. Or ląt Lwow skich 20C
www.teatrpolski.wroc.pl

Biedermann i podpalacze 
Autor: Max Frisch
Przekład: Sława Lisiecka | Rżyseria: Silke Johanna Fischer
Scenografia i kostiumy: Stefan Morgenstern 
Wideo: Lucia Meinhold
Ob sa da: Paulina Chapko, Agata Skowrońska, Iwona Stankiewicz,
Michał Białecki, Michał Chorosiński, Jakub Giel,
Cezary Łukaszewicz. Gościnnie: Marek Korzeniowski, 
Przemysław Puchała, Przemysław Sojecki

Do wil li Bie der man na przy cho dzą pod pa la cze. Wy glą da ją bar -
dzo nie win nie, je den jest bez ro bot nym za pa śni kiem, dru gi by -
łym kel ne rem. Bie der mann da je im jeść, na wet po zwa la im
spać na wła snym stry chu. Chce wie rzyć, że to nie są pod pa -
la cze. Ale dwaj mło dzi lu dzie wca le się nie krę pu ją. Na wet nie
uda ją. Na stry chu Bie der man na ma ga zy nu ją becz ki z ben zy ną.
W in sce ni za cji Sil ke Jo han ny Fi scher pod pa la cze przy by wa -
ją ja ko dwa de mo ny. Sztucz no ści Bie der man na prze ciw sta -
wia ją si łę na tu ral no ści.
Roz dra pu ją bo le sne ra ny i sta wia ją nie wy god ne py ta nia, szcze -
gól nie kło po tli we wte dy, gdy czło wiek tra ci swo je czło wie -
czeń stwo, a isto tą je go funk cjo no wa nia jest bez dusz ność.
Świat zo sta je po dzie lo ny na dwo je. We wnętrz ny sym bo li zo -
wa ny przez dom Bie der man na i ze wnętrz ny, któ ry two rzy
zróż ni co wa na gru pa: bez dom nych, ucie ki nie rów, ter ro ry stów.
Oglą da my rze czy wi stość w któ rej to co sztucz ne prze ciw sta -
wia się te mu, co na tu ral ne. Praw da wal czy o ist nie nie z fał -
szem, wol ność pró bu je nie ulec to tal nej in wi gi la cji, a uczci -
wość zda je się być w za ni ku.
Ja ko stra te gia „na ży cie” ab so lut nie do mi nu je Kłam stwo.

Premiera:  19 maja 2017 | Scena na Świebodzkim
Spektakle: 20, 21, 23 maja godz. 19:00
Bilety: Premiera 70 zł | Spektakle 50/40 zł 

Kordian, czyli panoptikum
strachów polskich   PREMIERA

Na motywach dramatu Juliusza Słowackiego 
Opracowanie tekstu, reżyseria i oprac. muzyczne: Adam Sroka
Scenografia i kostiumy: Sylwia Kochaniec
Obsada: Monika Bolly, Dominika Figurska, Ewa Kamas (gościnnie),
Iwona Kucharzak-Dziuda, Aldona Struzik, Dariusz Bereski, Jan
Blecki, Igor Chmielnik (gościnnie), Marian Czerski, Rafał
Kronenberger, Stanisław Melski, Błażej Michalski (gościnnie),
Edwin Petrykat, Sebastian Ryś

Nasz Kor dian to bun tow nik, za pa le niec, ma rzy ciel. Wal czy ze
swo ją nie mo cą, pa nicz nie po szu ku je sen su i ce lu ży cia. Prze -
cho dzi róż ne krę gi swo je go „pie kła”, aby oczy ścić się ze złych
emo cji i na brać sił do du cho wej prze mia ny. Kor dian to czło -
wiek zie mi i nie ba za ra zem, ide ali sta i po eta, na pra wiacz za -
gu bio nych idei i zwi chro wa nej hi sto rii.
Bu dzi my się przy nim od mie nie ni. Roz po zna je my w je go oso -
bo wo ści na sze pra gnie nia i my śli, któ re kie dyś by ły na szą
wła sno ścią, a te raz roz pły nę ły się gdzieś, za wie ru szy ły. W lo -
sie Kor dia na wszyst ko ma my za pi sa ne: na szą mi łość i na szą
wia rę, tę sk no tę i wy obraź nię, roz dar cie i nie speł nie nie, wo lę
czy nu i ak ty zwąt pie nia.
W spek ta klu ma my dwie po sta cie Kor dia na: Sta re go i Mło de -
go. Obaj do peł nia ją się, chcąc być cząst ka mi jed ne go ży cia.
Obaj po dej mu ją sza lo ną wę drów kę do kre su swo jej świa do -
mo ści, aby oczy ścić się ze swo ich uta jo nych lę ków, stra chów
i złych prze czuć.

Pre mie ra:  12 ma ja 2017 godz. 19:00
Spek ta kle: 13, 14, 17, 18 godz. 19:00
Sce na im. J. Grze go rzew skie go | Bi le ty: 50/40/30 zł

Mo ni ka Bol ly – 10 przy ka zań dla Ka li ny

10 przykazań dla Kaliny
Scenariusz i reżyseria: Stanisław Melski
Scenografia i kostiumy: Monika Bolly i Stanisław Melski
Aranżacje piosenek: Piotr Laska
Obsada: Monika Bolly

Spek takl 10 przy ka zań dla Ka li ny w wy ko na niu Mo ni ki Bol ly,
zna ko mi tej ak tor ki Te atru Pol skie go we Wro cła wiu, za wie ra
dzie sięć mo no lo gów oraz dwa na ście pio se nek, któ re Ka li na
Ję dru sik wy ko ny wa ła pod czas swo jej ka rie ry ak tor skiej.
Mo no lo gi przy bli ża ją nam po stać Ję dru sik za rów no w wy mia -
rze ar ty stycz nym, jak i oso bi stym. Ja ko żo na Sta ni sła wa Dy ga -
ta, au to ra Je zio ra Bo deń skie go czy Di sney lan du, uczest ni czy -
ła w buj nym ży ciu ar ty stycz nym PRL -u. By ła uwiel bia na przez
wi dzów i zwal cza na przez wła dze.
Frag men ty te go nie zwy kłe go ży cio ry su mo gą Pań stwo zo -
ba czyć na Sce nie na Świe bodz kim. Moż na też po słu chać naj -
po pu lar niej szych pio se nek Ka li ny Ję dru sik śpie wa nych przez
Mo ni kę Bol ly w no wych aran ża cjach Pio tra La ski. Praw dzi wa
uczta dla fa nów do bre go ak tor stwa oraz zna ko mi tych utwo -
rów – w więk szo ści au tor stwa du etu Przy bo ra -Wa sow ski
z Ka ba re tu Star szych Pa nów.

Spektakle: 25 i 26 maja godz. 19:00 | Scena na Świebodzkim
Bilety: 30/25 zł  | 593. premiera TP we Wrocławiu (21.04.2017)

PREMIERA





W bla sku cie nia
25 ma ja 19:30

Klub Pod Kolumnami, pl. św. Macieja 21
Spek takl Te atru Pod Ko lum na mi w reż.
Ka ta rzy ny Łu czyń skiej, współ pra ca
Fun da cja Pan to mi ma.
Mło dzie żo wa gru pa te atral na przed -
sta wi pla stycz ną po dróż przez my śli
i wspo mnie nia bo ha ter ki, sto ją cej
przed wy bo rem ścież ki ży cio wej. O jej
umysł wal czą dwie prze ciw staw ne si ły,
któ rych źró dło tkwi w pod świa do mo ści
bo ha ter ki. Hi sto ria w me ta fo rycz ny
spo sób przed sta wia pro ces dia lek tycz -
ne go roz wo ju psy chi ki czło wie ka. 

Bi le t: 5 zł

In wa zja jasz czu rów
6, 7 ma ja 19:00 | 9 ma ja 11:00

Sce na Ga dzic kie go,
Te atr im. H. Mo drze jew skiej w Le gni cy
Prze kład Ja dwi ga Bu ła kow ska
Ada pta cja – Ro bert Ta lar czyk
Współ pra ca – We ro ni ka Mu rek
Re ży se ria – Ro bert Ta lar czyk

Wi zja ludz kie go świa ta, któ ry opa no wu ją
ol brzy mie człe ko kształt ne pła zy. Nie kon -
wen cjo nal na, efek tow na sce nicz nie in sce -
ni za cja po wie ści Ka re la Čap ka – kla sy ka li -
te ra tu ry cze skiej i świa to wej. Ada pta cję
dzie ła przy go to wa li: Ro bert Ta lar czyk – re -
ży ser, ak tor, dra ma turg o bo ga tym do rob -
ku, lau re at wie lu na gród i wy róż nień (m. in. no mi na cja do Pasz por tu Po li ty ki),
zna ny le gnic kiej pu blicz no ści z po ka zy wa nych na Sce nie Ga dzic kie go spek ta kli
Cho lo nek i Pią ta stro na świa ta oraz We ro ni ka Mu rek – jed na z naj zdol niej szych
pi sa rek mło de go po ko le nia.
CZAS APO KA LIP SY. (...) In wa zja jasz czu rów to ka ta stro ficz na wi zja współ cze snej cy -
wi li za cji, któ ra zmie rza do au to de struk cji. Nie pierw szy raz w dzie jach ludz ko ści, a być
mo że i nie ostat ni, w od wiecz nym cy klu wzlo tów i upad ków czło wie ka, któ ry z ego -
izmu i nie po ha mo wa ne go dą że nia do bo gac twa za gra ża pla ne cie, któ rą wziął we wła -
da nie. W sce nicz nym wi do wi sku je ste śmy świad ka mi woj ny świa tów, cy wi li za cyj ne -
go star cia zro dzo ne go z ludz kiej py chy, gdy nie bez piecz ny eks pe ry ment spo łecz ny
wy my ka się spod kon tro li i pro wa dzi do bun tu. Grze gorz Żu ra wiń ski

Bi le ty: N 30 zł, U 20 zł

fo
t. 

K.
 B

ud
re

wi
cz

Jubileusz Teatru
im. H. Modrzejewskiej w Legnicy
24-27 li sto pa da 2017
Na rok 2017 przy pa da ją dwie waż ne
rocz ni ce w hi sto rii le gnic kie go te atru.
To 40-le cie pol skiej sce ny dra ma tycz nej
w Le gni cy i 175 lat te atral ne go bu dyn ku.
Ju bi le uszo we wy da rze nia za pla no wa no
na ca ły rok, z czte ro dnio wą kul mi na cją
w dniach 24-27 li sto pa da br.
Pierw sze ak cen ty ju bi le uszo we te atr
ma już za so bą w po sta ci pre mier: lu to -
we go Mak be ta w reż. Le cha Ra cza ka
oraz kwiet nio wej In wa zji jasz czu rów
w reż. Ro ber ta Ta lar czy ka.
W naj bliż szych mie sią cach le gnic ki te -
atr za pre zen tu je sie bie i swój do ro bek
w pię ciu dol no ślą skich mia stach.
Ak cja ar ty stycz na „Mo drze jew ska w re -
gio nie” roz po czę ła się w kwiet niu w Te -
atrze Sta rym w Bo le sław cu. Ko lej na jej
od sło na w ma ju w No wej Ru dzie.
W kwiet niu otwar ta zo sta ła wy sta wa
Te atr 40, któ ra uka zu je le gnic ki te atr
z per spek ty wy ca łej je go czter dzie sto -
let niej pol skiej hi sto rii. Na ekra nach
umiesz czo nych w róż nych miej scach
te atral ne go bu dyn ku przed sta wi się to,
co wy do by to z ku rzu ar chi wów i ma ga -
zy nów. Bę dzie to wy pra wa w czas mi -
nio ny, ale i oka zja, by zo ba czyć te atr tu
i te raz, po cząw szy od foy er wi dow ni
par te ro wej po przez ma szy now nię i sce -
nę aż do ma ga zy nu me bli. Wszyst ko
po to, aby przy bli żyć at mos fe rę i cha rak -
ter dzia łań te atru, za rów no z bliż szej, jak
i dal szej prze szło ści. 
Za pra sza my ser decz nie!
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OLSKIR PATETA, RALNA KAME
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Hydrokosmos Wrocławski Teatr Pantomimy
27 i 28 maja 17:00

Sce na im. J. Grzegorzewskiego, Teatr Polski ul. G. Zapolskiej 3 | Bilety: 25/20/15 zł
Na podstawie baśni Mała syrenka Hansa Christiana Andersena

Ma ła sy ren ka jest ba śnią smut ną, o nie speł nio nej mi ło ści, tak od po wie nie mal każ dy,
ko go za py ta my o emo cje zwią za ne z re cep cją tej opo wie ści i trud no te mu za prze czyć.
Czy jed nak spo śród tych re flek sji moż na wy snuć choć cień na dziei i od kryć sens,
któ ry uza sad nia trud głów nej bo ha ter ki i jej ofia rę, ja ką po no si, dą żąc do mi ło ści?
Mo że wła śnie w sa mej mi ło ści jest sens? W od wa dze by do niej dą żyć? W uczu -
ciu, któ re nie pod da je się oce ano wi, w go to wo ści by za ry zy ko wać wszyst ko…
Po stać Ma łej Sy ren ki re in ter pre tu je po ję cia pięk na, po świę ce nia, mi ło ści i od -
wa gi spro wa dzo ne do ran gi slo ga nu czy ka ry ka tu ry i przy wra ca im pier wot ne
sen sy. Głów na bo ha ter ka za wsty dza czy stym i bez pre ten sjo nal nym uczu ciem,
o któ re tak trud no nam cza sem po wal czyć.
Wie rzę, że te uczu cia, do któ rych dą ży Ma ła Sy ren ka, w ich naj czyst szej i naj -
pięk niej szej for mie, tra fią do Was po przez ob raz i ruch te atru pan to mi my.
Wejdź cie od waż nie do te go oce anu, daj cie się unieść fa li, za nur kuj cie w głąb sie -
bie, wszak je ste śmy tyl ko kro plą….

Konrad Dworakowski

Spór o Zamek, czyli
ostatni zajazd na Litwie
Monodram na podstawie Pana
Tadeusza Adama Mickiewicza
12 maja 18:00

Klub Muzyki i Literatury,
pl. Gen. T. Kościuszki 10 we Wrocławiu
Wy ko na nie: An drzej Jur czyń ski
Opra wa mu zycz na Szy mon Ja ni kow ski
(z wy k. utwo rów F. Cho pi na, S. Mo niusz ki,
Z. No sow skie go oraz wła snych)

An drzej Jur czyń ski, ak tor, ab sol went
PWST im. Ludwika Sol skie go w Kra ko -
wie (1977). Za grał wie le cha rak te ry -
stycz nych ról te atral nych w róż no rod -
nym re per tu arze. Wy stą pił w kil ku dzie -
się ciu te le wi zyj nych wi do wi skach roz -
ryw ko wych z cy klu; Spo tka nie z Bal la dą
zre ali zo wa nych w Ośrod ku Te le wi zji
Pol skiej w Kra ko wie. W for mie sce nicz -
nej i es tra do wej Spo tkań z Bal la dą za -
grał set ki przed sta wień na te re nie kra -
ju i za gra ni cą. Lau re at dol no ślą skie go
ple bi scy tu IGLI CA -82.
Pre mie ra mo no dra mu Spór o za mek
mia ła miej sce w li sto pa dzie 2005 r. 
i zbie gła się ze 150-tą rocz ni cą śmier ci
Ada ma Mic kie wi cza.

Wstęp wol ny!

In sty tut Gro tow skie go
22 i 23 ma ja 20:00
Deus ex ma chi na
Mo no dram Jac ka Za wadz kie go
Pre mie ra spek ta klu Jac ka Za wadz kie -
go, czer pią cy z idei „bo ga z ma szy ny”
Eu ry pi de sa, opie ra się na mo no lo gu
we wnętrz nym (opar tym głów nie o tek -
sty Emi la Cio ra na i Fer nan da Pes soi),
po przez któ ry bo ha ter od sła nia swo je
prze ży cia, sto su nek do świa ta i pre -
zen tu je pró bę roz wią za nia kon flik tów
mię dzy ludz kich.
25 i 26 ma ja 20:00
Try lo gia woj ny – czło wiek -zwie rzę
Część pierw sza spek ta klu
Zo fii Schwin ke i Kac pra Pil cha
Twór cy spek ta klu pod ję li pró bę prze -
nie sie nia for my do ku men tu fil mo we -
go na de ski sce nicz ne. Od po wia da ją
na py ta nia, czym we współ cze snym
świe cie jest ter ro ryzm i gdzie le ży gra -
ni ca wal ki w imię wyż szych war to ści.

In sty tut Gro tow skie go, Sa la Te atru La bo -
ra to rium, Przej ście Że laź ni cze | Bi le t: 15 zł



Pe drom ba ro… Na wiel kiej dro dze. Od Cy ga nów do Ro mów
Od 20 maja do 3 września

Mu zeum Et no gra ficz ne, Oddz. Mu zeum Na ro do wego we Wro cła wiu, ul. Traugutta 111/113
Pierw sza tak du ża pre zen ta cja wy jąt ko wej ko lek cji An drze ja Grzy ma ła -Ka złow -
skie go, za ło ży cie la i wła ści cie la Mu zeum Kul tu ry Ro mów w War sza wie.
To uni kal ny w ska li kra ju zbiór cy ga na liów w ca ło ści pre zen to wa ny do tych czas
tyl ko w od sło nie wir tu al nej. W skład ko lek cji wcho dzi oko ło 3000 obiek tów,
wśród któ rych znaj du ją się m.in.: je den z naj star szych za pi sków do ty czą cych
Ro mów w Eu ro pie – kar ta z na pi sem Zi gu ner z wy da nej w 1561 r. w Ba zy lei Co -
smo gra phiiae uni ver sa lis li bri III „Von dem Deut schen Land” S. Münste ra, pru -
skie i au striac kie XVIII -wiecz ne ak ty ba ni cyj ne, fo to gra fie, ma lar stwo ar ty stów
pol skich, ru muń skich, cze skich z pocz. XX w., pra ce współ cze snych ar ty stów
rom skich. Zwie dza ją cy zo ba czą rów nież wo zy wę drow nych Ro mów z prze ło mu
lat 50 i 60. XX w. Uzu peł nie niem wy sta wy bę dą przy kła dy rom skie go rze mio sła
z ko lek cji Paw ła Le chow skie go.

JEMS Architekci (RE)KOLEKCJE
Do 18 czerwca | Muzeum Architektury we Wrocławiu, ul. Bernardyńska 5
Pra cow nię JEMS Ar chi tek ci za ło ży li pod ko niec 1988 r. trzej ar chi tek ci: Ol gierd Ja -
gieł ło, Ma ciej Mi ło będz ki i Je rzy Szcze pa nik -Dzi kow ski oraz Woj ciech Zych – eko -
no mi sta. W cią gu bli sko trzech de kad ist nie nia biu ra do gro na wspól ni ków i part -
ne rów do łą czy li ar chi tek ci: Mar cin Sa dow ski, Pa weł Maj ku siak, An drzej Si do ro wicz
i Ma rek Mo skal. Od czy ty wa nie kul tu ry, hi sto rii, tra dy cji, kon tek stu miej sca i po -
trzeb czło wie ka jest dla nich wa run kiem i pod sta wą pra cy twór czej.
Wy sta wa prze zen tu je – w ma kie tach, zdję ciach, ry sun kach i ar te fak tach – czte -
ry zna ko mi te obiek ty zre ali zo wa ne w ostat nich la tach, tj. pod da ną re wi ta li za cji
Ha lę Ko szy ki w War sza wie wraz z ze spo łem obiek tów biu ro wych (2016), Mię -
dzy na ro do we Cen trum Kon gre so we w Ka to wi cach (lau re ata wie lu pre sti żo wych
na gród, m.in. Na gro dy Ar chi tek to nicz nej Po li ty ki 2016 – Grand Prix, Na gro dy Ro -
ku 2015 SARP), zmo der ni zo wa ny i roz bu do wa ny gmach ASP w War sza wie
przy Wy brze żu Ko ściusz kow skim (2014) oraz no wy gmach Bi blio te ki Ra czyń -
skich w Po zna niu (2013).

Historia Kamienicy
Pod Złotym Słońcem
Do 31 maja

Muzeum Pana Tadeusza, Kamienica Pod
Złotym Słońcem, Rynek 6 we Wrocławiu

Wy sta wa plan szo wa o hi sto rii Ka mie -
ni cy Pod Zło tym Słoń cem pre zen to wa -
na jest w Ga le rii Osso liń skiej na dzie -
dziń cu Mu zeum Pa na Ta de usza.
Ka mie ni ca Pod Zło tym Słoń cem to je -
den z trzech do mów w za chod niej pie -
rzei Ryn ku peł nią cych w prze szło ści ro lę
mo nar szej re zy den cji. Kró lo wie i ce sa -
rze, któ rzy od XV do XVIII w. od wie dza li
Wro cław, by ode brać hołd sta nów
i miast Ślą ska, re zy gno wa li ze skrom nej
kwa te ry na zam ku (stał w miej scu gma -
chu głów ne go Uniw. Wro cław skie go)
na rzecz luk su sów, w któ rych pła wił się
miej sco wy pa try cjat. Do my Pod Sied -
mio ma Elek to ra mi (nr 8), Pod Błę kit nym
Słoń cem (nr 7) i Pod Zło tym Słoń cem
(nr 6), mia ły prze ku te w ścia nach przej -
ścia za sło nię te tyl ko ce gła mi bez za pra -
wy. Gdy przy jeż dżał mo nar cha, przej ścia
od sła nia no i pa nu ją cy miał do dys po zy -
cji wiel ką wy god ną re zy den cję.
Zło te Słoń ce ma wpraw dzie śre dnio -
wiecz ny ro do wód, ale naj moc niej sze
pięt no od ci snę ła na nim epo ka ba ro ku.
Efek tow na fa sa da z ma low ni czym por -
ta lem bal ko no wym jest dzie łem jed ne -
go z naj wy bit niej szych twór ców eu ro -
pej skich XVII i XVIII w., Jo han na Lu ca sa
v. Hil de brand ta, ar chi tek ta, któ ry zmie -
nił Wie deń. Nie zwy kle cie ka we są wnę -
trza – sa lon z pla fo nem przed sta wia ją -
cym Ju no nę na ry dwa nie i kom na ty
z drew nia ny mi, sie dem na sto wiecz ny mi
stro pa mi ozdo bio ny mi fry wol ny mi ma -
lo wi dła mi. Za ska ku ją cą pa miąt ką
po daw nych miesz kań cach, bo ga tych
i wpły wo wych, jest mu ro wa ny sejf
z XV w., nie spo ty ka ny w miesz czań skich
ka mie ni cach. Po zo sta wi li go Bo ne ro wie,
kup cy i ban kie rzy, któ rzy z kró la mi ro bi li
in te re sy i przy jaź ni li się m.in. z pol skim
mo nar chą Zyg mun tem Sta rym.

Z tekstu Be aty Ma cie jew skiej

Cy ga nie z oko li cy Szczaw ni cy,
wi do ków ka pocz to wa, edit J. K. Kr Nr. 30, bez obie gu, przed 1905 r., au tor nie zna ny

Pawilon Expo 2015 w Mediolanie
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Natalia Mikołajczuk
Kosmos. Atlas | Fo to gra fia
Do 29 maja

Muzeum Współczesne Wrocław,
pl. Strzegomski 2A

Atlas był po dob no ty ta nem, któ ry miał
dźwi gać na swych bar kach skle pie nie
nie bie skie. In ni wi dzie li w nim pierw sze -
go astro no ma, ktoś jesz cze na zwał w ten
spo sób je den z księ ży ców Sa tur na. 
Atlas Na ta lii Mi ko łaj czuk jest ko smicz -
ny. Pier wot ne go uży cia przed sta wio -
nych rze czy mo że my się tyl ko do my ślać, a for mal na pro sto ta fo to gra fii ku si, by
sta wiać py ta nia tak że o to, cze go nie wi dać. Czy hi sto ria spo za ka dru jest rów -
nie ta jem ni cza, nie zna na?
Na ta lia Mi ko łaj czuk, ukoń czy ła Li ceum Pla stycz ne w Su pra ślu oraz Aka de mię
Sztuk Pięk nych w War sza wie – Wy dział gra fi ki. Obec nie stu diu je w In sty tu cie
Twór czej Fo to gra fii w Opa vie. Jest tak że ab sol went ką VII edy cji pro gra mu Mi gaw ki
To wa rzy stwa Ini cja tyw Twór czych „ę” (2015) oraz pro jek tu Po lis (h) Pho to Lab
(2016). Jej pra ce krą żą wo kół re la cji czło wie ka i na tu ry. In te re su ją ją śla dy, ja kie
zo sta wia my po so bie w prze strze ni i to, co ta prze strzeń prze ka zu je na nasz te -
mat. Naj czę ściej swo je cy kle za my ka w for mie pu bli ka cji / książ ki fo to gra ficz nej,
po nie waż w ten spo sób mo że opo wia dać hi sto rie nie tyl ko ob ra zem.

Ku ra tor: Bar tek Lis

Ola Krawczenko Ekliptyka | Malarstwo i rzeźba
20 maja 18:00 | Ga le ria Ver sus, ul. Jat ki 11 we Wro cła wiu
Pra ce po ka za ne na tej nie zwy kłej wy sta wie na wią zu ją do cy klu ży cia na Zie mi, je -
go po wta rzal no ści i za leż no ści na któ re czło wiek nie ma wpły wu, do ko smo su.
In spi ra cje czer pa ne po czę ści z wła sne go wnę trza i wraż li wo ści Ar tyst ki prze pla -
ta ją się z od nie sie nia mi do astro no mii, a na wet astro lo gii co prze kła da się na ta -
jem ni czy i sym bo licz ny świat. Ca łość eks po zy cji po wo du je u od bior cy wra że nie
kon tem pla cji gwiazd na nie bie i ob co wa nie z czymś ulot nym, nie do ty kal nym
wręcz. Ola Kraw czen ko wpro wa dza od bior cę w kli ma tycz ny świat swo jej sztu -
ki, od mien ny od wszech obec ne go zgieł ku, prze sy tu, na chal no ści. „Każ dy czło -

wiek jest cen trum, słoń cem, do oko ła któ re go
ob ra ca się ży cie. A więc wszyst ko co ota -

cza czło wie ka jest prze strze nią, któ rą
moż na na zwać eklip ty ką”.
Wy sta wa pre zen tu je ob ra zy wy ko na -
ne w tech ni ce iko no pi sa nia i kom po -

zy cje rzeź biar skie z drew na, pa pie ru
i szkła. Wszyst kie pra ce, za rów no ob ra -

zy jak i rzeź by powsta ły na oko licz ność wy -
sta wy Eklip ty ka.

Kurator: Pati Dubiel | *Ekliptyka  (z gr. έκλειψις zaćmienie)

Ja rodz ki | Kmi ta | Ko sał ka | Waj da | Wa ła szek
Mo ja sztu ka jest ni ko mu do ni cze go po trzeb na
20 maja (w trak cie No cy Mu ze ów) | Ga le ria Art trakt, ul. Ofiar Oświęcimskich 1
Wro cław scy ar ty ści dwóch po ko leń. Ich znak roz po znaw czy to żart i iro nia. Wy sta -
wa ma prze ła mać pe wien sche mat my ślo wy, któ ry utoż sa mia sztu kę z de ko ra cją,
po ka zać, że sztu ka współ cze sna jest bar dzo bli sko rze czy wi sto ści. Nie za wsze trze -
ba ją ro zu mieć, a na wet war to od bie rać ją zmy sło wo. Ar ty ści za pro szą wi dzów do in -
te rak cji i ko men to wa nia sztu ki, obok któ rej nie da się przejść obo jęt nie.

Wstęp wolny!

Grupa Babie Lato
Utkane chwile
8 maja 17:00

Salonik artystyczny u Daphne,
ul. Ulanowskiego 22A we Wrocławiu
Au tor ki prac: Ur szu la Ma zu rek,
Eu ge nia Sma kow ska, Elż bie ta Za to ka, 
Zo fia Wer blic ka, Ha li na Wit kow ska, 
An na Plich, Gra ży na Po go rzel ska

Na wy sta wę za pra sza Gru pa za przy -
jaź nio nych od wie lu lat tka czek, ab sol -
wen tek Pań stwo we go Ogni ska Kul tu ry
Pla stycz nej we Wro cła wiu, któ rych wy -
kła dow czy nią by ła Ma ria Go styl la -Pa -
chuc ka. Oprócz przy jaź ni łą czy je tka -
ni na ar ty stycz na, a od róż nia styl, fak -
tu ra i róż no rod ność uży tych ma te ria -
łów. Głów na tka ni na, któ rą wy ko nu ją,
to go be li ny – zróż ni co wa ne pod wzglę -
dem fak tu ry, ko lo ru i ma te ria łu two rzo -
ne po przez pre cy zyj ne wy ko na nie na -
wią zu ją ce do ar ra sów. In ny ro dzaj tka -
ni ny to for ma uni ka to wa pre zen to wa -
na w przes trze ni. Pierw sza wy sta wa
Gru py od by ła się w Na my sło wie (1989),
ich tka ni ny po dzi wia ne są w wie lu kra -
jach całego świa ta.

Postacie i akty
23 maja 18:00

Otwarte Pracownie Artystyczne dla
Dorosłych - Ognisko Kultury Plastycznej
im. Eugeniusza Gepperta, Ruska 46c/7,
Wrocław

Ko lej nym wy da rze niem w Otwar tych
Pra cow niach Pla stycz nych dla Do ro -
słych bę dzie wy sta wa ry sun ków i ma -
lar stwa słu cha czy z pra cow ni Lu cy ny
Lu bel skiej. Te ma tem prac jest czło -
wiek: po stać, akt, por tret.

Do 31.05.2017 | Wstęp wolny!



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tof.pr

 

 

ulakKesa er T Ter

 

 

ulak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tof.pr

 

 

ulakKesa er T Ter

 

 

ulak

 

 

 

 

11 maja, godz.11 maja,  

 

 17.00, godz.  

 

 17.00, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 25 maja, godz.25 maja,

 

  17.00, godz.

 

  17.00,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 Bien na le Sztu ki Me diów WRO 2017 | Draft Sys tems
Naj więk szy w Pol sce mię dzy na ro do wy prze gląd sztu ki współ cze snej

Dy rek tor ar ty stycz ny: Piotr Kra jew ski | Re ali za cja: Ze spół Cen trum Sztu ki WRO

Wy da rze nia otwar cia: 17-21 ma ja
17 ma ja 17:00
Otwarcie Biennale WRO | wernisaż

Muzeum Narodowe we Wrocławiu
Od by wa ją ce się cy klicz nie od 1989 ro ku, Mię dzy na ro do we Bien na le Sztu ki Me -
diów WRO sta no wi obec nie głów ne fo rum sztu ki no wych me diów w Pol sce i na -
le ży do wio dą cych wy da rzeń ar ty stycz nych w Eu ro pie, pre zen tu ją cych naj now -
sze pra ce ar ty stów z ca łe go świa ta. Jest człon kiem In ter na tio nal Bien nial As so -
cia tion i spra wia, że Wro cław na zy wa ny jest „pol ską sto li cą no wych me diów”.
W tym ro ku wy sta wy, po ka zy, spo tka nia, per for man sy i kon cer ty od by wać się bę dą
pod ha słem Draft Sys tems. Ty tuł od no si się do zmien no ści sys te mów po rząd ku ją -
cych świat, zwra ca uwa gę na ich zło żo ność i nie sta bil ność, pod kre śla ich nie sta łą
na tu rę, wy my ka ją cą się pró bom kon tro li, nie ustan ną re or ga ni za cję rze czy wi sto ści.
Na wy sta wy i pre zen ta cje, pla no wa ne w tym ro ku w 15 wro cław skich lo ka li za cjach,
w tym m.in. w Cen trum Sztu ki WRO, Mu zeum Na ro do wym, Pa ła cu Bal le stre mów,
Na ro do wym Fo rum Mu zy ki, Sy na go dze pod Bia łym Bo cia nem, ale też np. po raz
pierw szy w PSS Spo łem Fe niks i prze strze niach otwar tych, zło żą się dzie ła ar ty -
stów za pro szo nych przez ze spół ku ra tor ski Cen trum Sztu ki WRO oraz pra ce wy bra -
ne z otwar te go na bo ru, na któ ry na pły nę ło z ca łe go świa ta po nad 1300 zgło szeń.
Bien na le to też pre zen ta cje i dys ku sje teo re tycz ne. Przy go to wa ne przez wy bit -
nych spe cja li stów spo tka nie Sie ci Kul tu ry po dej mie za gad nie nia in ter ne tu ja ko
wzo ru kul tu ro we go wy wie ra ją ce go wpływ na ca łość kul tu ry. 
W ra mach Bien na le od bę dzie się też trze cia edy cja Kon kur su Naj lep szych
Dy plo mów Sztu ki Me diów, or ga ni zo wa ne go przez WRO i wro cław ską
ASP – naj cie kaw sze pro jek ty dy plo mo we zre ali zo wa ne na uczel niach
w Gdań sku, Ka to wi cach, Kra ko wie, Ło dzi, Po zna niu, Szcze ci nie, War sza wie
i Wro cła wiu zo sta ną za pre zen to wa ne w mię dzy na ro do wym kon tek ście
i zo sta ną oce nio ne przez mię dzy na ro do we ju ry.
W pro gra mie rów nież Ma łe WRO – au tor ski pro gram de dy ko wa ny dzie ciom
i ich naj bliż szym, w cie ka wy spo sób przy bli ża ją cy wy bra ne z pro gra mu
Bien na le dzie ła.
Jak za wsze, w wie lu lo ka li za cjach, za pla no wa ny zo stał bo ga ty pro gram wy da -
rzeń WRO 2017 na Noc Mu ze ów.

Or ga ni za tor: Fun da cja WRO Cen trum Sztu ki Me diów | Cen trum Sztu ki WRO
in fo/pro gram: wro 2017.wro cen ter.pl | fb/wro bien na le | Wstęp wol ny!

OUT OF STH ZA JĘ CIE
5. Bien na le Sztu ki Ze wnętrz nej  
19 ma ja – 27 lip ca 2017 

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

Pią te Bien na le po świę co ne jest zno -
wu sztu ce w kon tek ście prze strze ni
pu blicz nej, sztu ce, któ ra sta je się na -
rzę dziem dia lo gu spo łecz ne go i jest
czę ścią no wej nar ra cji dla mia sta.
Punk tem wyj ścia do ko lej nej edy cji
jest po ję cie ZA JĘ CIA, które ozna cza
zna le zie nie so bie miej sca, za opie ko -
wa nie się prze strze nią i ne go cja cję
współ ist nie nia z in ny mi.

Ma cie j Ka sper ski
Fe tysz fit nes su
Od 11 ma ja do 24 czerw ca 

Ga le ria SiC! BWA Wro cław,
pl. Ko ściusz ki 9/10 

Ma ciej Ka sper ski two rzy przed mio ty
ce ra micz ne, umow nie imi tu ją ce swo je
użyt ko we od po wied ni ki. Per fek cyj nie
opra co wa ne han tle, cię żar ki, ob ciąż ni -
ki, ket tle i rę ka wi ce są wy ide ali zo wa -
ny mi ga dże ta mi, fe ty sza mi, któ re
w rze czy wi sto ści ni cze mu nie słu żą.
Ja ką for mę ma ją współ cze sne cza ry
i ry tu ały? Ka sper ski ujaw nia ba nal ną
praw dę o czło wie czej na tu rze: im bar -
dziej sta ra się ste ro wać swo im ży -
ciem, tym bar dziej po trze bu je przed -
mio tów kul tu.

Wstęp wolny!

Mi ro sła w Słom ski
Ro ze ty me cha nicz ne
20 maja 18:00

Kontury Kultury, ul. Ja giel loń czy ka 10
Wy sta wa gra fi ki i obiek tu jest czę ścią
więk sze go pro jek tu Słom ski. Wspól -
na wy sta wa Ja ro sła wa (któ ry swo ją
wy sta wę otwo rzy ty dzień wcze śniej
w Kon tu rach) i Mi ro sła wa Słom skich,
pry wat nie sy na i oj ca. Dwa po ko le nia,
dwa tem pe ra men ty ar ty stycz ne, od -
mien ne po dej ście do for my, ale ta sa -
ma daw ka eks pre sji i pa sji twór czej.
Ja ro sław (II r. Rzeź by na ASP we Wro -
cła wiu) za pre zen tu je ak tu al ne pra ce
ma lar skie i ry sun ko we, Mi ro -
sław – akwa for ty i tin ty z cza sów stu -
denc kich (dy plom z gra fi ki warsz ta to -
wej tej że Uczel ni w 1999 r.).

Wstęp wolny!

Bra ti sla va pro Wra ti sla via / Wra ti sla via pro Bra ti sla va
Do 3 czerwca

Galeria Miejska, ul. Kieł ba śni cza 28 (do 27.05.2017)
Galeria Neon, ASP, ul. Trau gut ta 19/21
Galeria za szkłem, ASP, pl. Pol ski 3/4

Ce lem pro jek tu jest współ pra ca mię dzy dwo ma part -
ner ski mi ośrod ka mi aka de mic ki mi – Aka de mią Sztuk
Pięk nych w Bra ty sła wie oraz Aka de mią Sztuk Pięk -
nych im. Eu ge niu sza Gep per ta we Wro cła wiu. Pierw -
szą od sło ną wspól ne go pro jek tu jest wy sta wa współ -
cze sne go ma lar stwa sło wac kie go pe da go gów, stu -
den tów oraz ab sol wen tów Wy dzia łu Ma lar stwa
z Aka de mii w Bra ty sła wie. Dru gą czę ścią bę dą za pla -
no wa ne na je sień 2017 r. pre zen ta cje pol skie go ma -
lar stwa w czte rech ośrod kach kul tu ry w Bra ty sła wie.

Ku ra tor ki: Si lvia L. Čúzy ová, Klau dia Ko szi ba
Rastislav Podhorský,

O kolano wyższy



CK Zamek
9:00-22:00

CK Zamek, pl. Świętojański 1 we Wrocławiu
Dzień z kul tu rą Kra ju Kwit ną cej Wi śni.
Noc ny fe sti wal Ja poń ski. 
Ko -Ta na ba ta (Ma ła Ta na ba ta) to wstęp
do ja poń skie go Fe sti wa lu Gwiazd. Ob -
cho dzo ny jest w okre sie, w któ rym
mie sza ją się tra dy cje świąt ra do snych
oraz smut nych, uka zu jąc w peł nym
prze kro ju świat kul tu ry ja poń skiej.

Muzeum Współczesne
pl. Strzegomski 2a

19:00 – Jo an na Paw lik Feat: Ka mil Ku -
rza wa, Da niel Sta chow ski. SCHRON
BO JO WY spo tka nie i opr. ku ra tor skie,
pro wa dze nie A. Cho dysz -Fo ryś (p. 0)
20:30 – Czar na wio sna. Wo kół wro -
cław skiej nie za leż nej sce ny mu zycz -
nej lat 80. Opro wa dza nie ku ra tor skie.
Pro wa dze nie: Piotr Li sow ski i Pa weł
Pio tro wicz (po ziom 3 i 4).
18:00-24:00 – za ba wa in te raktyw ną
in sta la cją PIK SE LO ZA (po ziom 2)
18:00-24:00 – bez płat ne zwie dza nie
wy staw sta łych i cza so wych. 
Wy sta wy stałe:
Ar chi wum Je rze go Lu dwiń skie go
Sta ni sław Dróżdż. Po ję cio kształ ty

Mu zeum Ar chi tek tu ry
18:00-24:00 ul. Ber nar dyń ska 5

Ma lar stwo i ar chi tek tu ra to dwa te -
ma ty prze wod nie No cy Mu ze ów 2017.
Wy sta wa Jó zef Ha łas. Po szu ki wa nia,
pre zen tu ją cą twór czość jed ne go
z naj waż niej szych pol skich ar ty stów
i ne sto ra wro cław skiej sztu ki. Na eks -
po zy cji ze bra nych zo sta ło po nad 150
prac Mi strza – od naj wcze śniej szych
szki ców z lat 50-tych do ostat nich,
wiel ko for ma to wych ob ra zów z 2014 r. 
Wy sta wa naj now szych pro jek tów i re -
ali za cji jed ne go z naj bar dziej uzna -
nych i naj czę ściej na gra dza nych ze -
spo łów ar chi tek to nicz nych w Pol -
sce – biu ra JEMS Ar chi tek ci.
Zapraszamy na opro wa dza nia ku ra -
tor skie po wy sta wach oraz pierw szy
we Wro cła wiu mu ze al ny qu est, pod -
czas któ re go od kry je my skar by Mu -
zeum Ar chi tek tu ry we Wro cła wiu!

BWA Wro cław
Awan gar da, ul. W. Stwosza 32 

20:00 – 5. Bien na le Sztu ki Ze wnętrz nej
OUT OF STH, opro w. ku ra tor skie po wy -
sta wie. Pro wa dze nie: Jo an na Stem bal -
ska, Pa weł Ja rodz ki, An na Mi tuś
20:00-23:00 – sy mul ta nicz ne opro wa -
dza nia au tor skie. Pro wa dze nie: uczest -
ni cy 5. Bien na le Sztu ki Ze wnętrz nej
OUT OF STH

Ga le ria Di zajn, ul. Swidnicka 2-4
19:00 i 21:00 – Mó zgi elek tro no we.
Elw ro i je go pla sty cy, opro wa dza nie
ku ra tor skie: Iwo na Ka łu ża

Ga le ria SiC! pl. Kościuszki 9/10
17:00 – Fe tysz fit nes su, oprowadzanie
artystyczno/kuratorskie po wystawie
Macieja Kasperskiego  
17:45 – za ję cia spor to we / per for mans
z udzia łem – Ma cie ja Ka sper skie go

Ga le ria Stu dio, ul. Ruska 36a 
21:00-22:00 – moż li wość spo tka nia
i roz mo wy z ar ty stą Fa bie nem Lédé
(j. an giel ski)
22:00 – The Gra du al Di sap pe aran ce of
Me lan cho ly, opro wa dza nie ku ra tor -
skie po wy sta wie Fa bie na Lédé, pro -
wa dze nie Jo an na Stem bal ska

NOC MU ZE óW – 20 MAJA 2017 

Osso li neum
16:00-23:00 ul. Szew ska 37
W cza sie te go rocz nej No cy Mu ze ów
Za kład Na ro do wy im. Osso liń skich za -
pra sza do osso liń skie go re fek ta rza,
czy li daw nej klasz tor nej ja dal ni.
Głów ną atrak cją bę dzie moż li wość obej -
rze nia ba ro ko wych ma lo wi deł z koń -
ca XVII wie ku, któ re zo sta ły od kry te
w 2004 ro ku i od sło nię te w trak cie prac
kon ser wa tor skich.
Blok spo tkań przy go to wa ny dla do ro -
słych, mło dzie ży i dzie ci po zwo li po -
znać bli żej to pięk ne za byt ko we wnę -
trze. Oprócz re fek ta rza bę dzie moż na
zo ba czyć ba ro ko we sta ro dru ki oraz
współ cze sne gra fi ki Eu ge niu sza Ge ta
Stan kie wi cza.

Pro gram: www.osso li neum.pl

Mu zeum Na ro do we we Wrocławiu
Gmach Główny, pl. Powstańców Warszawy 5
16:00-23:00 – Na tro pie ta jem nic – gra
dla zwie dza ją cych w każ dym wie ku
17:00 i 19:00 – otwar te spa ce ry te ma -
tycz ne od by wa ją ce się rów no le gle: Mu -
ze al ne ta jem ni ce i oso bli wo ści, W świe -
cie le gend, ba śni i mi tów, Pie kiel ne stra -
szy dła i aniel skie du chy
20:00 – opro w. ku ra tor skie w ra mach
Bien na le Sztu ki Me diów WRO 2017
21:00 – Na wie dzo ne mu zeum – o du chach w sztu ce i nie tyl ko – wy kład

Pa wi lon Czte rech Ko puł, ul. Wystawowa 1
16:00-23:00 – Sztu ka ta jem na – gra dla do ro słych
16:00 – Idę ku słoń cu. O Xa we rym Du ni kow skim, wy kład B. An drusz kie wicz
20:00 – Tłum to my! – hap pe ning z udzia łem zwie dza ją cych
21:00 – po kaz fil mu Sa na to rium pod Klep sy drą Woj cie cha Je rze go Ha sa z wpro -
wa dze niem dot. po sta ci Bru no na Schul za

Mu zeum Et no gra ficz ne, ul. Traugutta 111
18:00 – otwar cie wy sta wy Pe drom ba ro… Na wiel kiej dro dze. Od Cy ga nów do Ro mów
19:30 – wie czór z mu zy ką cy gań ską
21:00 – zwie dza nie eks po zy cji z ko lek cjo ne rem An drze jem Grzy ma ła -Ka złow skim
23:00 – po kaz fil mu Dol ny Śląsk. Lud, je go zwy cza je, spo sób ży cia, mu zy ka,
tań ce… Ro mo wie

Gmach Główny MN, fot. A. Podstawka

Wstęp wol ny!



Noc Mu ze ów dla dzieci
20 ma ja 16:00-23:00
Mu zeum Na ro do we Wrocławiu,
pl. Po wstań ców War sza wy 5
Ta jem ni ce, du chy, noc ne stwo ry bę dą
wio dą cym te ma tem te go rocz nej No cy.
Naj młod si spraw dzą, co stra szy w mu -
zeum, mło dzież weź mie udział w in te -
rak tyw nym spa ce rze W ryt mie dan se
ma ca bre. Na wszyst kich cze ka ją spa ce ry te ma tycz ne oraz gra dla zwie dza ją cych
w każ dym wie ku Na tro pie ta jem nic.
CO STRA SZY W MU ZEUM? – 16:00-17:30 Za ba wa pla stycz na dla dzie ci (6-12 lat),
pro w. Sła wo mir Or tyl. Za ję cia dla śmiał ków o moc nych ner wach, gdyż nie za brak -
nie też upior nych le gend. Obo wiąz ko wo na le ży za brać ze so bą prze ście ra dło!
18:00-19:30 – W ryt mie dan se ma ca bre. Szla kiem za byt ków przy po mi na ją cych
o prze mi ja niu i śmier ci. In te rak tyw ny spa cer dla mło dzie ży (12-17 lat)
● Mu zeum Et no gra ficz ne, ul. Traugutta 111-113
DLA DZIE CI I Z DZIEć MI – 16:00-17:30 Jek, duj, tryn – li czy my w ję zy ku ro ma ni,
Rom ska bi żu te ria – two rzy my na szyj ni ki i bran so let ki, Dom na kołach – zwie -
dza my wóz cy gań ski, Śpiew nie i ta necz nie – bli żej mu zy ki rom skiej.
Po zwiedzeniu wy sta wy, przy bli ża ją cej kul tu rę Ro mów, dzie ci we zmą udział w za -
ba wach, z ele men ta mi tań ca, wraz z rom ski mi dzieć mi z wro cław skie go Bro cho wa.
● Pa wi lon Czte rech Ko puł, ul. Wystawowa 1
WO KóŁ (SZTU KI) PA WI LO NU – 18:00 Warsz ta ty ro dzin ne dla dzie ci (7-12 lat)
Spo tka nie czę ścio wo ple ne ro we. Pro wadzenie Ali cja Abra mo wicz

Za pi sy ty dzień przed za ję cia mi: MN, tel. 71 372 51 48, edu ka cja@mnwr.art.pl
Mu zeum Et no gra ficz ne tel. 71 344 33 13, mu zeum@mu zeu met no grafcz ne.pl
Pa wi lon Czte rech Ko puł tel. 71 712 71 81, edu ka cja.pa wi lon@mnwr.art.pl

Wzorowo Projektanci zabawek
20 ma ja godz. 19:00

CK Agora, ul Serbska 5a we Wrocławiu
Podczas tegorocznej Nocy Muzeów
otwarta zostanie wystawa pro duk tów
prze zna czo nych dla naj młod szych.
Zaprezentowane zostaną przed mio ty
pro du ko wa ne w li mi to wa nych se riach:
przy tu lan ki, ma skot ki, kloc ki i in ne nie -
sza blo no we za baw ki edu ka cyj ne.
Przed wer ni sa żem w godz. 15:00-
18:00 od bę dą się warsz ta ty ro dzin ne
Stwórz swo je go stwo ra, pod czas któ -
rych dzie ci ze swo imi ro dzi ca mi przy -
go tu ją i zre ali zu ją pro jekt wy ma rzo nej
wła snej za baw ki.

Zgło sze nia: an na.bo row ska@cka go rapl
Do 16.06.2017 | Wstęp wol ny!

No c Nad odrza 
20 maja 16:00-22:00

Kontury Kultury, ul. Ja giel loń czy ka 10
Od 16-stej warsz ta ty dla dzie ci Kul fo ny
z gli ny i in ne stwo ry, czy li na uka le pie -
nia w gli nie, pod kie r. Te re sy Mi le wicz.
W ra mach tegorocznej No cy Nad odrza
o godz. 18:00 otwar ta zo sta nie wy sta -
wa Mi ro sła wa Słom skie go Ro ze ty me -
cha nicz ne/ Wy sta wa gra fi ki i obiek tu,
któ rej to wa rzy szyć bę dzie au tor ski ko -
men tarz i opro wa dza nie po wy sta wie.
Ok. godz. 21:00 roz pocz nie się wy sta -
wa mul ti me dial na Pa int yours walls
Gru poy Di vi sion pod kie r. To ma sza
Wik to ra. Za po mo cą cy fro wych środ -
ków wy ra zu gru pa za pro po nu je no wy
spo sób zmie nia nia wspól nej prze -
strze ni w ob rę bie po dwór ka przy uli cy
Ja giel loń czy ka 10a.

Wstęp wolny!

Pro jek to wa nie hi sto rii
Noc Muzeów
19 ma ja 19:00-24:00

Mu zeum Zie mi Kłodz kiej,
ul. Łu ka sie wi cza 4 w Kłodzku

Noc Mu ze ów pod ha słem Pro jek to wa -
nie hi sto rii bę dzie na wią zy wać do hi -
sto rii zie mi kłodz kiej. Będzie można
obejrzeć dwie wy sta wy opo wia da ją ce
o dzie jo pi sar stwie re gio nu: Zie mia
Kłodz ka w cza sach Jo se pha Kögle ra
(1765-1817) oraz Słyn ni dzie jo pi sa rze
zie mi kłodz kiej i ich dzie ła. Ma jo we
wy da rze nie bę dzie rów nież wy po wie -
dzią ar ty stów współ cze snych, któ rzy
od nio są się do te go sze ro kie go te ma -
tu w mu zy ce (CZER WIE), per for man ce
(Cze chy), rzeź bie (Agniesz ka Ci szew -
ska) i fo to gra fii (Emi lia i Ire ne usz Ta bi -
szo wie). Wo lon ta riu sze z Eu ro pej skie -
go Fo rum Mło dzie ży prze pro wa dzą
twór cze warsz ta ty.
W trak cie No cy o godz. 21.00 wy stą pi
ze spół CZER WIE gra jąc na ży wo do fil -
mu nie me go Me tro po lis.

Wstęp wol ny!

Anna Franczuk
Ge sty i sma ki | Ma lar stwo
8 ma ja 18:00

Sa lo ni k Trzech Muz, ul. Zawalna 7
Ukoń czy ła stu dia me dycz ne na Wy dzia -
le Le kar skim Aka de mii Me dycz nej we
Wro cła wiu. W 2003 r. uzy ska ła ty tuł
dok to ra na uk me dycz nych. W 2004 r.
ukoń czy ła spe cja li za cję z der ma to lo gii.
W paź dzier ni ku 2015 r. roz po czę ła stu -
dia po dy plo mo we na ASP im. E. Gep per -
ta we Wro cła wiu, kie run ek Ma lar stwo.
Od 2016 r. jest człon kiem DSAP. W swo -
jej sztu ce sku pia się na de ta lu, przed -
sta wia w „bli skim ka drze” wy cin ki rze -
czy wi sto ści, któ re ma ją dla niej głęb sze
zna cze nie. Ge sty i sma ki jest jej pierw -
szą wy sta wą in dy wi du al ną. Przed sta -
wia w niej swo je pra ce ma lar skie wy ko -
na ne tech ni ką akry lu na płót nie.
W pro gra mie wer ni sa żu: KON CERT
w wy ko na niu stu den tów Aka de mii
Mu zycz nej im. Ka ro la Li piń skie go we
Wro cła wiu. Mar ta Ło bos – skrzyp ce,
To masz Ra dzi szew ski – gi ta ra.

Do 26.05.2017 | pn, śr, pt – 16.00-20.00

Zma luj my ra zem coś
do bre go
Art Sta cja – przy sta nek naj młod -
szej sztu ki. 10 lat Pro Cu ro
Od 12 maja do 4 czerwca

Pa wi lon Czte rech Ko puł,
ul. Wystawowa 1 we Wrocławiu

Wy sta wa  pre zen tuje pra ce lau re -
atów 10. ju bi le uszo wej edy cji kon kur -
su Art Sta cja – przy sta nek naj młod szej
sztu ki wy jąt ko wych dzie ci. Ce lem pro -
jek tu jest wspie ra nie roz wo ju ta len tów
pla stycz nych i po moc nie peł no spraw -
nym dzie ciom w in te gra cji spo łecz nej.



Tadeusz Kościuszko | Wykład i prelekcja
6 maja 10:30 Uzbro je nie i tak ty ka wojsk po wstań czych Ta de usza Ko -
ściusz ki | Po kaz i pre lek cja Grze go rza Woj tur skie go
Uczest ni cy po ka zu zo ba czą róż ne ro dza je uzbro je nia po wstań ców wal czą cych
pod do wódz twem ge ne ra ła Ta de usza Ko ściusz ki oraz wy słu cha ją opo wie ści
o tak ty ce wo jen nej wojsk in su rek cyj nych.
13 maja 13:30 Podróże Tadeusza Kościuszki | Wykład Michała Pieczki
Tadeusz Kościuszko podczas swoich licznych podróży musiał mierzyć się z
niezwykłymi i często zaskakującymi wydarzeniami. Słuchacze poznają mało
znane fakty z barwnego życia polskiego bohatera narodowego

Mu zeum Na ro do we we Wro cła wiu, pl. Powstańców Warszawy 5 | Wstęp wol ny!

Dia men to wa czasz ka Wy kład Mał go rza ty San ta rek,
jak współ cze śni ar ty ści oży wia ją mar twą na tu rę
13 maja 16:00 | Pa wi lon Czte rech Ko puł, ul. Wystawowa 1 we Wrocławiu | Wstęp wol ny!
Jak współ cze śni ar ty ści od no szą się do te ma tu mar twej na tu ry? W ja kim stop niu
na wią zu ją do ma lar stwa daw nych mi strzów? Od po wie dzi moż na bę dzie po znać
pod czas wy kła du ku ra tor ki wy sta wy Na tu re mor te. Współ cze śni ar ty ści oży wia ją
mar twą na tu rę. Pre le gent ka omó wi rów nież naj bar dziej in te re su ją ce za gad nie nia
zwią za ne z ga tun kiem, ja kim jest mar twa na tu ra na przy kła dzie dzieł ta kich ar -
ty stów, jak m.in. Mat Col li shaw, Sha ron Co re, Anya Gal lac cio, Da mien Hirst, Ga -
briel Oroz co, Marc Qu inn.

Iwona Przygoda
Spotkanie Poetyckie 
26 maja 19:00

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

Ar tyst ka przez wie le lat po szu ki wa ła
form wy ra zu wła snych emo cji.
Wdzięcz nym ma te ria łem oka za ło się
szkło, zaj mu je się two rze niem wi tra ży,
jed nak sło wo naj le piej od da je sta ny
du cha i po zwa la wra cać do chwil któ re
prze mi ja ją. Pi sze głów nie wier sze ry -
mo wa ne, oso bi ście na zy wa to twór -
czo ścią na iw ną. Od kil ku mie się cy pi -
sze tek sty do mu zy ki, efek tem cze go
jest kil ka na ście pio se nek, z któ rych
znacz na część znaj dzie się na pły cie
Iwo ny Przy go dy i Ro ber ta Ma zur kie wi -
cza, któ rzy swo im śpie wem i grą na gi -
ta rze wzbo ga cą Wie czór z Po et ką.

Wstęp wolny!

Dio ni sio s Stu ri s
Pro mo cja książ ki pt.
No we ży cie. Jak Po la cy po mo gli
uchodź com z Gre cji
17 ma ja 18:00

Caf fe Mo dje ska, Ry nek 39 w Legnicy
Au tor jest po tom kiem uchodź ców,
któ rzy tra fi li m.in. do Pol ski z te re nów
pół noc nej Gre cji (Ma ce do nii Egej skiej),
gdzie w koń cu lat 40. XX wie ku to czy ła
się krwa wa woj na do mo wa.
Po dą ża jąc śla da mi swo jej ro dzi ny i in -
nych ro da ków, któ rych przy ję ły pol skie
wła dze, kre śli por tret lu dzi ode rwa nych
od swo jej zie mi i kul tu ry, świa do mych,
że po wrót do oj czy zny – przy naj mniej
przez ja kiś czas – bę dzie dla nich nie -
moż li wy, pró bu ją cych od na leźć się
w no wym miej scu. No we ży cie. Jak Po -
la cy po mo gli uchodź com z Gre cji to
tak że por tret Po la ków go to wych – mi -
mo wła snych pro ble mów po li tycz nych
i eko no micz nych – wes przeć tych, któ -
rzy zna leź li się w trud niej szej sy tu acji.

Wstęp wol ny!

Dowód Tożsamości
Bogusław Litwiniec, Maciej
Łagiewski | Spotkanie cykliczne
6 maja 17:00

Klub Muzyki i Literatury,
pl. Gen. T. Kościuszki 10 we Wrocławiu
Koncepcja i realizacja Ewa Gil-Kołakowska
Oprawa muzyczna i czytanie poezji Ewa
Sonnenberg. Prowadzenie Agata
Skowrońska-Kartvelishvili

Bo gu sław Li twi niec, re ży ser te atral ny,
dra ma turg, pu bli cy sta i dzia łacz kul tu ral -
ny, po li tyk, se na tor IV i V ka den cji. Stu -
dio wał fi zy kę teo re tycz ną na Uni. War -
szaw skim, a na stęp nie pra co wał ja ko
asy stent na Wy dzia le Fi zy ki UWr.
W 1957 za ło żył le gen dar ny Stu denc ki
Te atr Ka lam bur, zo sta jąc jed no cze śnie
je go kie row ni kiem, re ży se rem, au to rem
i ak to rem. Dzia łacz Związ ku ar ty stów
Scen Pol skich. W 1966 r. ukoń czył stu -
dium z te atru i dra ma tur gii na uni wer -
sy te cie w Nan cy. W la tach 1967-93 or -
ga ni zo wał we Wro cła wiu Mię dzy na ro -
do wy Fe sti wal Te atru Otwar te go,
na któ rym – w ro ku 1975 ogło sił ma ni -
fest 21 prze ko nań sztu ki otwar tej, bę dą -
cy pró bą syn te zy ide ałów kontr kul tu ry.
Dr Ma ciej Ła giew ski, praw nik i hi sto -
ryk, dy rek tor Mu zeum Hi sto rycz ne go
we Wro cła wiu oraz Mu zeum Miej skie -
go Wro cła wia.

Wstęp wolny!

Je rzy Tre la Czy ta nie Ró że wi cza
16 ma ja 17:00

Mu zeum Pa na Ta de usza, Ry nek 6
Czy ta nie wier szy Ta de usza Ró że wi cza
od by wa się w ra mach pro gra mu wy -
da rzeń to wa rzy szą cych wy sta wie
Stan kie wicz – Ró że wicz – Stan kie wicz.
Wy bra ne wier sze po ety prze czy ta
znakomity ak tor Je rzy Tre la.

Wstęp wol ny!

Anna Leśniewska
Wie czór au tor ski
22 ma ja 18:00

Sa lo ni k Trzech Muz, ul. Zawalna 7
Wro cła wian ka. Ab sol went ka UWr. Ca łe
ży cie za wo do we zwią za ła z Wro cław ską
Księ gar nią Ar chi die ce zjal ną i jej agen da -
mi. Po et ka, czło nek Ka to lic kie go Klu bu
Li te rac kie go Źró dło i Ko ła Li te ra tów Pol -
skich im. Zbi gnie wa Her ber ta, po dróż -
nik, fo to graf, dzien ni kar ka SDRP, czło -
nek Ci vi tas Chri stia na. Au tor ka wie lu
ksią żek, w tym 4 to mi ków po etyc kich.
W pro gra mie wie czo ru: pro mo cja to mi -
ku wier szy pt. W po szu ki wa niu mi ło ści
Opra wa mu zycz na spo tka nia:
Ka ta rzy na No wak – gi ta ra i śpiew

Wstęp wolny!



Ossolineum zaprasza na spotkania
11 ma ja 17:00
Prof. Te re sa Ku lak | Cykl: Mo je spo tka nia z Osso li neum
Prof. Te re sa Ku lak – hi sto ryk, zwią za na z In sty tu tem Hi sto rycz nym Uni wer sy -
te tu Wro cław skie go. Spe cja li zu je się w hi sto rii Pol ski i po wszech nej XIX i XX wie -
ku, dzie jach Ślą ska ostat nich trzy stu lat oraz hi sto rii Wro cła wia.
Au tor ka m.in. książ ki Wro cław. Prze wod nik hi sto rycz ny, wy da nej w po czyt nej se rii
A to Pol ska wła śnie. Czę sty gość czy tel ni Za kła du Na ro do we go im. Osso liń skich.
25 ma ja 17:00
Dr Mał go rza ta Skot nic ka -Pal ka | Cykl: Czło wiek -dzie ło -miej sce.
Hi sto rie cie ka we My je ste śmy kra sno lud ki,
czy li Po ma rań czo wa Al ter na ty wa.
Hi sto ria te go ru chu się ga lat 80-tych XX w. Po wpro wa dze niu w Pol sce 13 grud -
nia 1981 r. sta nu wo jen ne go, oby wa te le na znak pro te stu za czę li ma lo wać
na mu rach ha sła wol no ścio we. ów cze sny re żim za ma lo wy wał te na pi sy.
W związ ku z tym mu ry bu dyn ków w wie lu mia stach zo sta ły po kry te ty sią ca mi
plam. Na tych pla mach za czę ły po ja wiać się ry sun ki kra sno lud ków, któ re by ły
dzie łem lu dzi zwią za nych z ru chem Po ma rań czo wej Al ter na ty wy. Po la tach ma -
te ria ły do ku men tu ją ce dzia łal ność te go ru chu tra fi ły do Osso li neum.

Re fek tarz ZNiO, ul. Szew ska 37 we Wrocławiu | Wstęp wolny!

Nie – Podległość. 100 lat
10 ma ja 16:00

Klu b Ci vi tas Chri stia na, ul. Kuź ni cza 11-13
Sto wa rzy sze nie Twór ców i Ani ma to -
rów Kul tu ry za pra sza na in au gu ra -
cję XXI Dol no ślą skie go Tur nie ju Sło wa
Li te ra tu ry Pa trio tycz nej i Re li gij nej.
W pro gra mie: Le on Bu dzy now ski – po -
ezja; Zbi gniew Cie siel ski – mu zy ka,
śpiew; Fran ci szek Ku la – sło wo.

Wstęp wolny!

Skan da li sta
Ta de usz Boy -Że leń ski
27 ma ja 20:00

Klub Pod Kolumnami, pl. św. Macieja 21

Wieczór z cy klu spo tkań li te rac ko -
-mu zycz nych Z pod szep tu muz.
O ży ciu i twór czo ści mo de lo we go
wręcz skan da li sty XX -le cia mię dzy -
wo jen ne go, eks cen trycz nym, bu rzą -
cym ste reo ty py pi sa rzu, ge nial nym
tłu ma czu li te ra tu ry fran cu skiej i le ka -
rzu opo wie w kra so mów czym sty lu
jak zwy kle, Bo gu sław Bed na rek.
Opra wę mu zycz ną za pew ni gi ta rzy sta
Mar tin Złot nic ki.

Wstęp wol ny!

Ewa Sonnenberg
Warsztaty Literackie
9 maja 18:00

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

Au tor ka 11 to mi ków po etyc kich,
dwóch ksią żek pro za tor skich, książ ki
ese istycz nej, tłu ma czo na na kil ka na -
ście ję zy ków ob cych, pu bli ku ją ca w pi -
smach li te rac kich w Pol sce i za gra ni -
cą, ma ją ca swój blog li te rac ki, pro wa -
dzą ca warsz ta ty w Stu dium Li te rac ko
Ar ty stycz nym w Kra ko wie na Uni wer -
sy te cie Ja giel loń skim.
Warsz ta ty bę dą opie ra ły się na na -
ucza niu po przez wy obraź nię. Będzie
oka zja za zna jo mić się z pod sta wo wy -
mi me to da mi pi sa nia wier szy jak
i pro zy, na uczyć się nie jak „two rzyć”
ale jak „ro bić” tek sty li te rac kie.
Warsz ta ty bę dą od by wa ły się w każ -
dy wto rek o go dzi nie 18:00, przez 90
mi nut, do koń ca czerw ca br..

Koszt 50 zł | In fo. tel. 505 246 220
www.wfor ma.eu/pla ne ta -vir tu al -trip 

2. Festiwal Apostrof Międzynarodowy Festiwal Literatury
15-21 maja | Empik Renoma, ul. Świdnicka 40 we Wrocławiu

Do Wro cła wia przy ja dą Ma ja Lun de, Zie mo wit Szcze rek, Ja kub Żul czyk i Woj ciech Ku czok.
Ku ra to rem te go rocz nej edy cji Apo stro fu zo stał Szcze pan Twar doch 

W dniach od 15 do 21 ma ja w sied miu mia stach Pol ski, od bę dzie się praw dzi wa
uczta dla mi ło śni ków li te ra tu ry. Na uczest ni ków cze ka ją spo tka nia z au to ra mi,
pa ne le dys ku syj ne i wy da rze nia spe cjal ne. Apo strof. Mię dzy na ro do wy Fe sti wal
Li te ra tu ry i wro cław ski Em pik od wie dzi au tor ka jed ne go z naj więk szych nor we -
skich be st sel le rów ostat nich lat – Ma ja Lun de. Pra wa do książ ki Hi sto ria pszczół
jesz cze przed pre mie rą za ku pi ło pięt na ście kra jów. Zie mo wit Szcze rek po roz ma -
wia z czy tel ni ka mi o naj now szej książ ce Mię dzy mo rze, w któ rej snu je fa scy nu ją -
cą opo wieść o mi tycz nej wie lo kul tu ro wej kra inie, two rząc zło żo ny ob raz roz huś -
ta nej prze mia na mi współ cze snej Eu ro py. Czy tel ni ków z pew no ścią ucie szy tak -
że spo tka nie z Woj cie chem Ku czo kiem, któ ry po sta wił już ostat nią krop kę w po -
wie ści kry mi nal nej Czar na.
Z ko lei Ja kub Żul czyk za pre zen tu je pre -
mie ro wo Wzgó rze psów – jed ną z naj -
waż niej szych i naj bar dziej wy cze ki wa -
nych pol skich ksią żek te go ro ku.
Opie kę ku ra tor ską nad te go rocz ną edy -
cją fe sti wa lu ob jął je den z naj bar dziej
ce nio nych pol skich współ cze snych pi sa -
rzy – Szcze pan Twar doch. Au tor bie rze
czyn ny udział w przy go to wa niach do fe -
sti wa lu, współ two rzył pro gram – za pro -
po no wał kil ku z za pro szo nych au to rów
oraz te ma ty dys ku sji. O sza tę gra ficz ną
Apo stro fu za dbał ma larz, twór ca zna -
nych rzeźb i in sta la cji – Ra dek Szla ga.
Ar ty sta w pro jek cie po wró cił do tra dy -
cyj nej for my pla ka tu. 
Or ga ni za tor: Em pik
Mia sta fe sti wa lo we: Szcze cin, Ka to wi ce,
Kra ków, Po znań, Wro cław, Gdańsk, War sza wa



1 MAJA PONIEDZIAŁEK
KONCERTY » » » 

GITAROWY REKORD GUINNESA
10:00-16:00 Rynek, Wrocław
PARYŻU KOCHAM CIę...
16:00 Teatr Zdrojowy, Duszniki Zdrój
3-MA JóW KA – KON CERT GWIAZD
GI TA RO WY RE KORD GU IN NES SA 
17:00 Hala Stu le cia – Pergola
GREG KOCH BAND 
18:00 Stary Klasztor - Sala Gotycka
ROBERT STOLZ
OSTATNI Z KRóLóW WALCA 
19:00 Zdrojowy Teatr Animacji, Jelenia G.
OLGA SZOMAŃSKA
20:00 Teatr Zdrojowy, Duszniki Zdrój

SPEKTAKLE » » » 
ARTYŚCI KABARETU 
PIWNICA POD BARANAMI
18:00 Miejski Dom Kultury w Zgorzelcu
NIC NIE GRA
19:00 Wrocławski Teatr Komedia

2 MAJA WTOREK
KONCERTY » » » 

3-MAJóWKA 2017
15:00 Hala Stu le cia – Per go la
ORKIESTRA DęTA Z WISZNI MAŁEJ
16:00 Teatr Zdrojowy, Duszniki Zdrój
WIELOKULTUROWEJ: TRZY WIEKI
HISTORII MUZYCZNEJ WIEDNIA
19:00 Zdrojowy Teatr Animacji, Jelenia G.

SPEKTAKLE » » » 
NARODOWY CYRK CHIŃSKI
THE GRAND HONG KONG HOTEL
16:00 i 20:00 Narodowe Forum Muzyki
MAYDAY
19:00 T[PL, Scena Kameralna
20 NAJŚMIESZNIEJSZYCH 
PIOSENEK ŚWIATA
19:00 Teatr Zdrojowy, Polanica Zdrój

3 MAJA ŚRODA
KONCERTY » » » 

3-MAJóWKA 2017
15:00 Hala Stu le cia – Per go la
RECITAL FORTEPIANOWY ZOFII DYNAK 
w 226. rocznicę uchwalenia 
Konstytucji 3 maja
16:00 Klub Muzyki i Literatury
CHóR Z GóR 
PIęKNO RóŻNORODNOŚCI
16:00 Teatr Zdrojowy, Duszniki Zdrój
MAJóWKA Z OKAZJI UCHWALENIA
KONSTYTUYCJI 3 MAJA
16:00-21:00 Korty tenisowe, Stadion
Sportowy, ul. Lotnicza 72, Wrocław
POLSKIE KRAJOBRAZY
19:00 Zdrojowy Teatr Animacji, Jelenia G.

CHOPIN I JEGO MUZY
20:00 Teatr Zdrojowy, Duszniki Zdrój
ALL THAT JAZZ JAM SESSION
20:30 Manana Cafe

SPEKTAKLE » » » 
MAYDAY
19:00 T[PL, Scena Kameralna

4 MAJA CZWARTEK
SPEKTAKLE » » » 

POCZEKALNIA 18:00 Teatr PWST
MAŁE ZBRODNIE MAŁŻEŃSKIE
19:00 T[PL, Scena Kameralna

DLA DZIECI » » » 
PROSTA HISTORIA
10:30 Wrocławski Teatr Lalek

5 MAJA PIąTEK
KONCERTY » » » 

HEJ SZABLE W DŁOŃ
19:00 Narodowe Forum Muzyki
UKŁAD S.I. 20:00 Klub Carpe Diem

SPEKTAKLE » » » 
POCZEKALNIA 18:00 Teatr PWST
POLSKA NOC KABARETOWA 2017
19:00 Hala Stulecia
MAŁE ZBRODNIE MAŁŻEŃSKIE
19:00 T[PL, Scena Kameralna
W ŚRODKU SŁOŃCA 
GROMADZI SIę POPIóŁ
19:00 Wrocławski Teatr Lalek
RAT PACK, CZYLI SINATRA Z KOLEGAMI
19:00 Teatr Muzyczny Capitol, DS
JOPLIN 19:30 Teatr Muzyczny Capitol, SC
KOLACJA DLA GŁUPCA
20:00 Wrocławski Teatr Komedia
NARWANI IMPRO SHOW
20:00 Klub Proza

SPOTKANIA » » » 
KRóL NIEDź WIE DZI I IN NE ZWIE RZę TA.
WIER SZE NIE TYL KO DLA DZIECI.
Prezentacja książki Stefana Skąpskiego.
Ilustracje Hanna Skąpska
18:00 Klub Muzyki i Literatury

WYSTAWY » » » 
OPROWADZANIE PO WYSTAWIE
Nature morte. Współcześni artyści ożywiają
martwą naturę
17:00 Muzeum Czterech Kopuł

DLA DZIECI » » » 
YEMAYA KRóLOWA MóRZ
10:00 Wrocławski Teatr Lalek
PROSTA HISTORIA
10:30 Wrocławski Teatr Lalek

6 MAJA SOBOTA
KONCERTY » » »

PIOTR SAŁAJCZYK – FORTEPIAN
18:30 Zamek Piastów Śląskich,  Brzeg
MICHAŁ BAJOR MOJA MIŁOŚć
19:00 Sala Koncertowa Radia Wrocław 
NIEZŁA SZTUKA 19:00 Klub Carpe Diem
ENAMORADA 20:00 Klub Stara Piwnica

SPEKTAKLE » » »
RAT PACK, CZYLI SINATRA Z KOLEGAMI
17:00, 20:00 Teatr Muzyczny Capitol, DS
MAŁE ZBRODNIE MAŁŻEŃSKIE
19:00 T[PL, Scena Kameralna
W ŚRODKU SŁOŃCA 
GROMADZI SIę POPIóŁ
19:00 Wrocławski Teatr Lalek
INWAZJA JASZCZURóW
19:00 Teatr Modrzejewskiej, Legnica
JOPLIN 19:30 Teatr Muzyczny Capitol, SC
SZANTAŻ 20:00 Teatr PWST
KOLACJA DLA GŁUPCA
20:00 Wrocławski Teatr Komedia

SPOTKANIA » » » 
UZBRO JE NIE I TAK TY KA WOJSK PO -
WSTAŃ CZYCH T. KO ŚCIUSZ KI
pokaz i prelekcja Grzegorza Wojturskiego
10:30 Muzeum Narodowe
KOŚCIOŁY UCIECZKOWE I GRANICZNE
wykład Izabeli Trembałowicz-Chęć
12:00 Muzeum Narodowe
DOLNOŚLąSKA GIEŁDA
FONOGRAFICZNA
13:00-15:00 Klub Firlej

KALENDARIUM MAJ 2017



INWAZJA JASZCZURóW
19:00 Teatr Modrzejewskiej, Legnica
BUTOH TECHNO 
20:00 Ośrodek Postaw Twórczych

WYSTAWY » » » 
NIEDZIELNE OPROWADZANIE 
PO MUZEUM PANA TADEUSZA
12:00 Muzeum Pana Tadeusza

SPOTKANIA » » » 
SECESJA wykład Dariusza Galewskiego
12:00 Muzeum Narodowe
JOGA ŚMIECHU 18:00 Macondo
SEJM DLA KAŻDEGO warsztaty
13:30 Muzeum Współczesne Wrocław

DLA DZIECI » » »
NA ZIELONEJ ŁąCE 
10:30 Filharmonia Dolnośląska, Jelenia G.
KOGUTY, POTWORY I INNE STWORY
11:00 i 13:00 Pawilon Czterech Kopuł
DOBRZE, ŻE JESTEŚ
12:30 Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu
PROSTA HISTORIA
13:00 Wrocławski Teatr Lalek

8 MAJA PONIEDZIAŁEK
KONCERTY » » »

URAGANO, MILKINK, DRGANIA
20:00 Klub Carpe Diem

SPEKTAKLE » » »
RUCIŃSKI LOTEK PACZEŚ 
19:00 Centrum Koncertowe A2
MAYDAY 2
19:00 Teatr Muzyczny Capitol
LILKA, CUD MIŁOŚCI
19:00 Ząbkowicki Ośrodek Kultury

WYSTAWY » » » 
UTKANE CHWILE
wernisaż i wystawa grupy Babie Lato
17:00 Salonik artystyczny u Daphne

ANNA FRANCZUK GESTY I SMAKI
otwarcie wystawy malarstwa
18:00 Salonik Trzech Muz

SPOTKANIA » » » 
WIECZóR POETYCKO MUZYCZNY
MARII EWY SYSKI
Wystąpią: Ilona Kalińska, Bartosz P. Rzyman,
Jakub Zawadzki, Mateusz Kowalczyk,
Krzysztof Garczarek; prowadzenie Mirosław
Owczarek
18:00 Klub Muzyki i Literatury

9 MAJA WTOREK
KONCERTY » » » 

PIOTR SAŁAJCZYK – FORTEPIAN
18:00 Centrum Sztuki, Oława, ul. Młyńska 3
RUCIŃSKI LOTEK PACZEŚ 
19:00 Centrum Koncertowe A2
BULIDINGS, PAPERPLANE
20:00 Klub Carpe Diem

SPEKTAKLE » » » 
XXI PRZEGLąD TEATRU JEDNEGO
AKTORA. HUMOR I SATYRA 
W POEZJI I W PROZIE
9:00 Kino PCA, Polkowice 
SKAZANY NA BLUESA
19:00 Hala Orbita
MAYDAY 19:00 T[PL, Scena Kameralna

SPOTKANIA » » » 
DZIEŃ EUROPY
10:00-14:00 Park Staromiejski
WARSZTATY KALIGRAFII
CALLIGRAFFITI W KOLORZE
17:00 Macondo
KS. PAUL PEIKERT 
wykład wygłosi Jerzy Domowicz
17:00 Dolnośląska Biblioteka Publiczna IIIp
WARSZTATY LITERACKIE 
Z EWą SONNENBERG.
18:00 Galeria Ślimak
MALARSTWO VEDIC ART  
18:00 Księgarnio Kawiarnia Nalanda
MAŁGORZATA WOJTACZKA
pierwsza Polka, która samotnie 
zdobyła Biegun Południowy
18:30 MBP Filia 57

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

10 MAJA ŚRODA
KONCERTY » » »

THEATRE OF HATE
20:00 Klub Stara Piwnica
ALL THAT JAZZ JAM SESSION
20:30 Klub Manana Cafe

SPEKTAKLE » » »
XXI PRZEGLąD TEATRU JEDNEGO
AKTORA. HUMOR I SATYRA 
W POEZJI I W PROZIE
9:00 Kino PCA, Polkowice

SPO TKA NIE Z BO GU SŁA WEM LI TWIŃ -
CEM I DR. MA CIE JEM ŁA GIEW SKIM 
w ramach cyklu Dowód Tożsamości
17:00 Klub Muzyki i Literatury

DLA DZIECI » » »
WARSZTATY Z ARCHITEKTURą PRZEZ
KONTYNENTY
11:00 Centrum Poznawcze
SENSOPLASTYKA dla najmłodszych
11:00 i 12:00 Centrum Kultury Zamek
PROSTA HISTORIA
13:00 Wrocławski Teatr Lalek
YEMAYA KRóLOWA MóRZ
15:00 Wrocławski Teatr Lalek
OFELIA I HA premiera 
17:00 Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu

7 MAJA NIEDZIELA
KONCERTY » » » 

PIąTEK W NIEDZIELę 
RECITAL MARTY PIąTEK
17:00 MDK Śródmieście
THE SPIRIT OF AUSTRALIA
19:00 AMKL, Sala Koncertowa
NIEZŁA SZTUKA 19:00 Klub Carpe Diem
HOLLYWOODFUN DOWNSTAIRS,
MAANALAINEN
20:00 Klub Carpe Diem

SPEKTAKLE » » » 
PIOTR MACHALICA 
MóJ ULUBIONY MŁYNARSKI
16:00 Obornicki Ośrodek Kultury
RAT PACK, CZYLI SINATRA Z KOLEGAMI
17:00 Teatr Muzyczny Capitol, DS
PARADA PREMIERA TEATRU SZTUK
17:00 Biblioteka i Forum Kultury, Oleśnica
KOLACJA DLA GŁUPCA
18:00 Wrocławski Teatr Komedia
MAŁE ZBRODNIE MAŁŻEŃSKIE
19:00 Scena Kameralna



MAYDAY 19:00 T[PL, Scena Kameralna
WYSTAWY » » »

PORTRET – CZTERY ODSŁONY EMOCJI
| SPOKóJ, SMUTEK, SZCZęŚCIE,
STRACH
17:00 MDK Śródmieście, Galeria

SPOTKANIA » » »
BLIŻEJ SZTUKI MWW dla Seniorów
13:00 Muzeum Współczesne Wrocław
CZARNA WIOSNA
Dyskusja o wrocławskiej niezależnej scenie
muzycznej lat 80
18:00 Muzeum Współczesne Wrocław

DLA DZIECI » » »
YEMAYA KRóLOWA MóRZ
10:00 Wrocławski Teatr Lalek
TRZY WESOŁE KRASNOLUDKI
10:30 Teatr Muzyczny Capitol, DS
DZIEŃ CZAROWNICY
12:00 Centrum Kultury Agora

11 MAJA CZWARTEK
KONCERTY » » » 

PIOTR SAŁAJCZYK – FORTEPIAN
12:30 i 18:00 Klub Muzyki i Literatury
PIOTRA REJDA I KATKA GORUNOVA
19:00 Galeria Ślimak
JESIEŃ, WESELE 20:00 Klub Carpe Diem

SPEKTAKLE » » » 
POMNIK
13:00, 19:00 Wrocławski Teatr Lalek
KABARET SMILE - TO CI TŁUMACZę!
17:00 Bolesławiecki Ośrodek Kultury
BOEING BOEING
20:00 Wrocławski Teatr Komedia
JAK ROZMAWIAć Z CHŁOPEM?
JEŁOPEM?
20:00 Klub Bakara

SPOTKANIA » » » 
PROF. TERESA KULAK 
MOJE SPOTKANIA Z OSSOLINEUM
17:00 Ossolineum, Refektarz

DLA DZIECI » » »
TRZY WESOŁE KRASNOLUDKI
9:30, 11:30 Teatr Muzyczny Capitol, DS
YEMAYA KRóLOWA MóRZ
10:00 Wrocławski Teatr Lalek
POLOWANIE  NA SNARKA
11:00 Teatr Modrzejewskiej w Legnicy

12 MAJA PIąTEK
KONCERTY » » »

TOMEK WACHNOWSKI
19:00 Galeria Ślimak
DANE JOE, NETA POLTURAK, EVVOLVES
20:00 Klub Carpe Diem

SPEKTAKLE » » » 
KORDIAN, CZYLI PANOPTIKUM
STRACHóW POLSKICH premiera 
19:00 T[PL, Scena Grzegorzewskiego
POMNIK 19:00 Wrocławski Teatr Lalek

PO BURZY SZEKSPIRA
19:00 Teatr Muzyczny Capitol, SC
MAYDAY 2
20:15 Wrocławski Teatr Komedia

WYSTAWY » » » 
OPROWADZANIE PO WYSTAWIE
Nature morte. Współcześni artyści ożywiają
martwą naturę
17:00 Muzeum Czterech Kopuł

SPOTKANIA » » » 
FRENCH MEETING 19:30 Macondo

DLA DZIECI » » »
YEMAYA KRóLOWA MóRZ
10:00 Wrocławski Teatr Lalek
TRZY WESOŁE KRASNOLUDKI
10:30 Teatr Muzyczny Capitol, DS
PRZEMIJAJąCA. BIELAWSKI
11:00 Pawilon Czterech Kopuł
POLOWANIE  NA SNARKA
11:00 Teatr Modrzejewskiej w Legnicy

13 MAJA SOBOTA
KONCERTY » » »

AND.ID LIVE & RALF KOLLMANN
14:00 Strefa Kultury Studenckiej
KONCERT DYPLOMANTóW
Z AKADEMICKą ORKIESTRą
KAMERALNą
18:00 AMKL, Sala Koncertowa
KATO 18:00 Centrum Kultury Zamek
KONCERT ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA
ŚLąSK SOLUS CHRISTUS
18:00 Narodowe Forum Muzyki
WIECZóR PIOSENKI AUTORSKIEJ 
kompozytora Mariana Waśkiewicza 
z tekstami Zofii Pietrzyk i Andrzeja
Waligórskiego
19:00 Klub Muzyki i Literatury
MOTION RIDE
19:00 Centrum Kultury Zamek
DOPE D.O.D. 20:00 Klub Pralnia
FREAKI AFRYKI
20:30 Klub Stary Klasztor
LION SESSION 8 21:00 Klub Carpe Diem

SPEKTAKLE » » » 
MAŁY KSIąŻę
TEATR PIASKU TETIANY GALITSYNY
17:00 Sala Koncertowa Radia Wrocław
KORDIAN, CZYLI PANOPTIKUM
STRACHóW POLSKICH
19:00 T[PL, Scena Grzegorzewskiego
POMNIK 19:00 Wrocławski Teatr Lalek
PO BURZY SZEKSPIRA
19:00 Teatr Muzyczny Capitol, SC 
KRZYWICKA/KREW
19:00 Teatr Modrzejewskiej, Legnica
DWADZIEŚCIA NAJŚMIESZNIEJSZYCH
PIOSENEK NA ŚWIECIE
19:00 T[PL, Scena Kameralna
KOLACJA NA CZTERY RęCE
20:00 Wrocławski Teatr Komedia 70 lat

JES
TE

ŚM

Y J UŻ

Z
W

AMI

daniluk-pieczatka-70_Layout 1  23.12.2014  14:16  Strona 1



ZROZUMIEć GIAURA
18:00 Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu

14 MAJA NIEDZIELA
KONCERTY » » »

MAJ Z MUZYKą DAWNą
10:30 Filharmonia Dolnośląska, Jelenia G.
PIOTR RUBIK 15:00 Hala Stulecia
KONCERT DYPLOMANTóW
Z AKADEMICKą ORKIESTRą
SYMFONICZNą
18:00 AMKL, Sala Koncertowa
PAN MALEŃCZUK SOLO
18:00 Centrum Kultury Zachód
PAULINA LENDA
TRIBUTE TO AMY WINEHOUSE
20:00 Vertigo Jazz Club & Restaurant

SPEKTAKLE » » »
POMNIK 17:00 Wrocławski Teatr Lalek
SZALONE NOŻYCZKI
18:00 Wrocławski Teatr Komedia
KORDIAN, CZYLI PANOPTIKUM
STRACHóW POLSKICH
19:00 T[PL, Scena Grzegorzewskiego
KRZYWICKA/KREW
19:00 Teatr Modrzejewskiej, Legnica
DWADZIEŚCIA NAJŚMIESZNIEJSZYCH
PIOSENEK NA ŚWIECIE
19:00 T[PL, Scena Kameralna
PO BURZY SZEKSPIRA
19:00 Teatr Muzyczny Capitol, SC
KABARET PARANIENORMALNI -
PIERWIASTEK Z TRZECH
19:00 Świdnicki Ośrodek Kultury

WYSTAWY » » »
80’S 90’S FANTASTIC HEROES
10:00-18:00 Centrum Kultury Zamek
DO CZTERECH RAZY SZTUKA!
oprowadzanie temat. Alicji Abramowicz
11:00 i 16:00 Pawilon Czterech Kopuł

SPOTKANIA » » »
RETROGRALNIA
GRY I KOMPUTERY MINIONEJ ERY
10:00-18:00 Centrum Kultury Zamek
SPACER PO NADODRZU 
Z WOJCIECHEM OŚMIAŁOWSKIM
12:00 Macondo
ZOSTAŃ SUPERBOHATEREM,
rysowanie portretów w konwencji
superbohaterskiej, rysuje Szymon Teluk
12:00-16:00 Centrum Kultury Zamek
LINIALINIALINIA warsztaty
13:30 Muzeum Współczesne Wrocław

DLA DZIECI » » »
YEMAYA KRóLOWA MóRZ
11:00 Wrocławski Teatr Lalek
W TAJEMNICZYM OGRODZIE
12:00 Muzeum Narodowe
KOZIOŁEK MATOŁEK
12:30 Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu
SUPERBOHATERSKIE
warsztaty prowadzi Justyna Patecka
13:00-15:00 Centrum Kultury Zamek
OFELIA I HA
18:00 Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu

15 MAJA PONIEDZIAŁEK
KONCERTY » » »

ALICJA MAJEWSKA 
I WŁODZIMIERZ KORCZ
19:30 Teatr Norwida, Jelenia G.

SPEKTAKLE » » »
UPADŁE ANIOŁY
17:15, 20:30 Teatr Muzyczny Capitol
SZALONE NOŻYCZKI
19:00 Wrocławski Teatr Komedia

SPOTKANIA » » »
WARSZTATY LITERACKIE
18:00 Salonik Trzech Muz

16 MAJA WTOREK
KONCERTY » » »

KONCERT CHóRU PUZONOWEGO
18:00 AMKL, Sala Koncertowa
WALDEMAR ZA BOR SKI – GI TA RA
18:00 Klub Muzyki i Literatury
SET AND SETTING 20:00 Klub Carpe Diem
MIRAZVON 20:00 Klub Stary Klasztor 

SPEKTAKLE » » »
XXI PRZEGLąD TEATRALNY KURTYNA
9:30 Kino PCA, Polkowice
KRZYWICKA/KREW
11:00 Teatr Modrzejewskiej, Legnica
DWADZIEŚCIA NAJŚMIESZNIEJSZYCH
PIOSENEK NA ŚWIECIE
19:00 T[PL, Scena Kameralna
VIVAHA. SWATANIE
19:00 T[PL, Scena Grze go rzew skie go, s.205

SPOTKANIA » » »
NIE-BOSKA KOMEDIA KRASIŃSKIEGO
W PANTEONIE INDYJSKICH BóSTW
11:00 T[PL, Scena Kameralna

WYSTAWY » » »
80’S 90’S FANTASTIC HEROES
10:00-20:00 Centrum Kultury Zamek
OPROWADZANIE KURATORSKIE
Nature morte. Współcześni artyści ożywiają
martwą naturę
14:00 Pawilon Czterech Kopuł

SPOTKANIA » » »
LUBIN DANCE – VIII Dzie cię cy i Mło dzie żo -
wy Prze gląd Ta necz ny Dol ne go Ślą ska
11:00 Centrum Kultury Muza, Lubin
BUDUJEMY KINO NA TARASIE
kanapy z palet, stoliki ze skrzynek
11:00-15:00 CBK Fama
RETROGRALNIA
GRY I KOMPUTERY MINIONEJ ERY
12:00-20:00 Centrum Kultury Zamek
BLIŻEJ SZTUKI MWW dla Seniorów
12:30 Muzeum Współczesne Wrocław
PODRóŻE TADEUSZA KOŚCIUSZKI
wykład Michała Pieczki
13:30 Muzeum Narodowe
O ŻY WEJ TRA DY CJI SO KOL NIC TWA 
I POL SKICH TAŃ CACH NA RO DO WYCH
wykład Pauliny Sucheckiej
15:00 Muzeum Etnograficzne
DIAMENTOWA CZASZKA
wykład Małgorzaty Santarek
16:00 Pawilon Czterech Kopuł
SPOTKANIE POETYCKIE Z SABINą
WAWERLą-DŁUGOSZ
19:00 Galeria Ślimak
SUPERMAN IV. QUEST FOR PEACE
kino samochodowe, pokaz filmowy
20:30 Centrum Historii Zajezdnia

DLA DZIECI » » » 
WARSZTATY Z ARCHITEKTURą PRZEZ
KONTYNENTY
11:00 Centrum Poznawcze
YEMAYA KRóLOWA MóRZ
15:00 Wrocławski Teatr Lalek



KUźNIA PROJEKTóW II. KONKURS NA
INICJATYWY LOKALNE KARŁOWICE-
RóŻANKA 2017
9:00-17:00 Centrum Kultury Agora
WIER SZE TA DE USZA Ró ŻE WI CZA
CZYTA JE RZY TRE LA
17:00 Muzeum Pana Tadeusza
MALARSTWO VEDIC ART  
18:00 Księgarnio Kawiarnia Nalanda

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

17 MAJA ŚRODA
KONCERTY » » »

VIVA MONIUSZKO 2017
17:00 Filharmonia Dolnośląska, Jelenia G.
ALINA KATARZYNA JAZZ ENSEMBLE
20:30 Manana Cafe

SPEKTAKLE » » » 
XXI PRZEGLąD TEATRALNY KURTYNA
9:30 Kino PCA, Polkowice
KRZYWICKA/KREW
11:00 Teatr Modrzejewskiej, Legnica
KORDIAN, CZYLI PANOPTIKUM
STRACHóW POLSKICH
19:00 T[PL, Scena Grzegorzewskiego
WORLD-WIDE COMEDY
19:30 Vertigo Jazz Club & Restaurant

WYSTAWY » » »
BIENNALE SZTUKI MEDIóW 
WRO 2017 DRAFT SYSTEMS
otwarcie i wernisaż wystawy
17:00 Muzeum Narodowe

SPOTKANIA » » »
DOROŚLI NAM CZYTAJą 
MY RECYTUJEMY
10. edy cja Prze glą du Wier szy
w ra mach ak cji Ca ły Wro cław czy ta
10:00 MDK Śródmieście
HERBERTIADA: 
W LABIRYNCIE CZASU I PRZESTRZENI
wie czo rek po etyc ko -mu zycz ny z udzia łem
Zbi gnie wa Cie siel skie go
17:00 Klub Muzyki i Literatury
SZWAJ CA RIA – MAŁY WIELKI KRAJ
18:00 MBP Filia 57
JESTEM POMYSŁOWA I ZARADNA!
18:00, 21:00 Galeria Ślimak
POL SKA MU ZY KA ROC KO WA LAT
OSIEM DZIE SIą TYCH: prze kaz, funk cjo no -
wa nie, zma ga nia z cen zu rą. 
Wy kład Mar ci na Dys ia
18:00 Muzeum Współczesne Wrocław
NOWE ŻYCIE
Jak Polacy pomogli uchodźcom z Grecji.
Promocja książki Dionisiosa Sturisa.
18:0 Caffe Modjeska, Legnica

DLA DZIECI » » »
MIKROKOSMOS
11:00 T[PL, Scena Kameralna
TYMOTEUSZ WŚRóD PTAKóW 
12:00 Teatr PWST

18 MAJA CZWARTEK
KONCERTY » » »

ZBIGNIEW WODECKI
19:00 Bolesławiecki Ośrodek Kultury
UZURI + LENA CZERNIAWSKA
19:00 Macondo
JEHRO 20:00 STARY KLASZTOR 

SPEKTAKLE » » » 
MA RA TON – PA WEŁ PAL CAT
19:00 Teatr Modrzejewskiej, Legnica
ŚLA DEM SZEP TU AMA ZOŃ SKIE GO PO -
TO KU Po dróż ni czy stand up ze Ste fa nem
Czer niec kim
18:30 Centrum Kultury Zamek
KORDIAN, CZYLI PANOPTIKUM
STRACHóW POLSKICH
19:00 T[PL, Scena Grzegorzewskiego
VIVAHA. SWATANIE
19:00 T[PL, Scena Grzegorzewskiego,s.205
NINE 19:00 Teatr Muzyczny Capitol, DS
NIC NIE GRA
19:00 Wrocławski Teatr Komedia

SPOTKANIA » » » 
FENOMEN ŻYCIA KATOLICKICH
WSPóLNOT pogranicza śląsko-
wielkopolskiego od XVII do XIX wieku
18:00 Papieski Wydział Teologiczny, 
pl. Katedralny 1, sala 30
BIEZEŃSTWO 1915
Dla cze go za po mnie li śmy o kil ku mi lio nach
uchodź ców I woj ny świa to wej, choć są
przod ka mi wie lu z nas? Spo tka nie wo kół
książ ki Ane ty Pry ma ka -Oniszk. Wy kład
w ra mach ob cho dów 70-le cia Pa ra fii Pra wo -
sła wa nej p.w. Na ro dze nia Prze naj święt szej
Bo ga ro dzi cy we Wro cła wiu
18:30 Kamienica Pod Aniołami, 
ul. Kazimierza Wielkiego 33

DLA DZIECI » » »
CALINECZKA 
10:00 Wrocławski Teatr Lalek
TYMOTEUSZ WŚRóD PTAKóW 
10:00 i 12:00 Teatr PWST
MIKROKOSMOS
11:00 T[PL, Scena Kameralna
SKARPETY I PAPILOTY
11:00 Wrocławski Teatr Lalek

19 MAJA PIąTEK
KONCERTY » » » 

BASS & BEAT FESTIVAL
11:30 Otwarty konkurs 
na Basową Osobowość Roku
18:30 Joanna Dudkowska feat. Kova
20:00 Pendofsky
21:15 Pilichowski Band – Electro STEP
Kino Nowe Horyzonty
KONCERT DYPLOMANTóW PSM
17:00 Filharmonia Dolnośląska, Jelenia G.
RYSZARD ZAMIARA 
I PIOTR GAWROŃSKI
19:00 Galeria Ślimak
JOHN ZORN I ORKIESTRA
19:00 Narodowe Forum Muzyki



ALICJA W KRAINIE CZARóW 
10:00 Teatr PWST
SKARPETY I PAPILOTY
10:30 Wrocławski Teatr Lalek

20 MAJA SOBOTA NOC MUZEóW
KONCERTY » » » 

RECITAL FORTEPIANOWY 
SŁAWOMIRA KRYSY
17:00 Klub Muzyki i Literatury
PINK FREUD PLAYS AUTECHRE
18:00 Sala Koncertowa Radia Wrocław 
VI MIę DZY NA RO DO WY BRAHMS FE STI -
WAL – KON CERT IN AU GU RA CYJ NY
19:00 Aula Leopoldina
BASS & BEAT FESTIVAL
19:00 Jaromír Honzák – Face of BASS
20:15 Jakub Olejnik - The Simple Path 
21:30 Renaud Garcia-Fons - SOLO
Kino Nowe Horyzonty
JOANNA MIODUCHOWSKA.
19:00 Galeria Ślimak
WIECZóR Z MUZYKą CYGAŃSKą
19:30 Muzeum Etnograficzne
WIXAPOL 22:00 Klub Carpe Diem

SPEKTAKLE » » »
NINE 18:00 Teatr Muzyczny Capitol, DS
BIDERMANN I PODPALACZE
19:00 T[PL, Scena na Świebodzkim
EDUKACJA RITY
19:00 T[PL, Scena Kameralna
KUSZENIE CICHEJ WERONIKI
19:00 T[PL, Scena Grzegorzewskiego
STREFA 19:30 Teatr Muzyczny Capitol, SR
POMOC DOMOWA
20:00 Wrocławski Teatr Komedia

WYSTAWY » » »
ODKRYWANIE WILNA
12:00 ART – HA – GALLERY
NA TROPIE TAJEMNIC gra 
16:00-23:00 Muzeum Narodowe

SZTUKA TAJEMNA
gra dla dorosłych
16:00-23:00 Pawilon Czterech Kopuł
NOC MUZEóW W OSSOLINEUM
16:00-23:00 Ossolineum
OTWARTE SPACERY TEMATYCZNE
17:00 i 19:00 Muzeum Narodowe
FETYSZ FITNESSU oprow. autorskie
17:00 Galeria SiC! BWA
PE DROM BARO… NA WIELKIEJ
DRODZE. OD CYGANóW DO ROMóW
18:00 Muzeum Etnograficzne
NOC MUZEóW CH ZAJEZDNIA
18:00-01.00 Centrum Historii Zajezdnia
NOC MUZEóW 
W MUZEUM ARCHITEKTURY
18:00-24:00 Muzeum Architektury
EKLIPTYKA
18:00 Galeria Versus
MIROSŁAW SŁOMSKI
ROZETY MECHANICZNE
18:00 Kontury Kultury, ul. Jagiellończka 10
SZYMON PAŁKA
WROCŁAW NADODRZE
18:00 Macondo
MóZGI ELEKTRONOWE. 
ELWRO I JEGO PLASTYCY
oprowadzanie kuratorskie
19:00, 21:00 Galeria Dizajn BWA
SPOTKANIE Z JOANNą PAWLIK
19:00 Muzeum Współczesne Wrocław
WZOROWO! wystawa zabawek
19:00 Centrum Kultury Agora
PROJEKTOWANIE HISTORII
oraz koncert zespołu Czerwie grającego na
żywo do filmu niemego Metropolis
19:00-24:00 Muzeum Ziemi Kłodzkiej
BIENNALE SZTUKI WRO 2017
oprowadzanie kuratorskie
20:00 Muzeum Narodowe
TŁUM TO MY!
happening z udziałem zwiedzających
20:00 Pawilon Czterech Kopuł
5. BIENNALE SZTUKI ZEWNęTRZNEJ
OUT OF STH oprow. kuratorskie/autorskie
20:00 Galeria Awangarda BWA
OPROWADZANIE KURATORSKIE
prow.: Piotr Lisowski i Paweł Piotrowicz
20:30 Muzeum Współczesne Wrocław
KURATORSKIE ZWIEDZANIE 
ekspozycji z kolekcjonerem Andrzejem
Grzymała-Kazłowskim
21:00 Muzeum Etnograficzne

SPOTKANIA » » » 
KWIATY Z FOAMIRANU
9:00 Robótki Stefci 
NOCNY FESTIWAL JAPOŃSKI
9:00-22:00 Centrum Kultury Zamek
DOLNOŚLąSKA GIEŁDA
FONOGRAFICZNA
w programie DJ sety w godz: 12:00-16:00
10:00-18:00 Pasaż Grunwaldzki

ANNA REJDA, KAMIL ABT 
CHOPIN W BARWACH JAZZU
19:00 Salonik Czterech Muz, Oborniki Śl.
AIRBAG 20:00 Klub Firlej
CENTRALA 57 20:00 Klub Stara Piwnica

SPEKTAKLE » » »
BIDERMANN I PODPALACZE premiera 
19:00 T[PL, Scena na Świebodzkim
EDUKACJA RITY
19:00 T[PL, Scena Kameralna
VIVAHA. SWATANIE
19:00 T[PL, Scena Grzegorzewskiego, s.205
NINE 19:00 Teatr Muzyczny Capitol, DS
NIC NIE GRA
19:00 Wrocławski Teatr Komedia
STREFA prapremiera
19:30 Teatr Muzyczny Capitol, SR
POMOC DOMOWA 
20:00 Centrum Kultury Muza, Lubin

WYSTAWY » » » 
OPROWADZANIE PO WYSTAWIE
Nature morte. Współcześni artyści ożywiają
martwą naturę
17:00 Muzeum Czterech Kopuł
JOANNA PAWLIK FEAT: KAMIL
KURZAWA, DANIEL STACHOWSKI.
SCHRON BOJOWY
18:00 Muzeum Współczesne Wrocław

SPOTKANIA » » » 
KO SMOS. ATLAS. Roz mo wy przy zdję -
ciach. Spo tka nie z Na ta lią Mi ko łaj czuk.
Prowadzenie: Bar tek Lis
17:00 Muzeum Współczesne Wrocław
KULTURA ZIEMI KŁODZKIEJ. 
TRADYCJE I WSPóŁCZESNOŚć
17:00 Muzeum Ziemi Kłodzkiej
POLISH MEETING 19:00 Macondo
KINO W CIEMNO 20:00 CBK Fama

DLA DZIECI » » »
CALINECZKA 10:00 Wrocławski Teatr Lalek



EDUKACJA RITY
19:00 T[PL, Scena Kameralna
KUSZENIE CICHEJ WERONIKI
19:00 T[PL, Scena Grzegorzewskiego
ŚWIŃSTWO
19:00 Teatr Modrzejewskiej, Legnica
STREFA 19:30 Teatr Muzyczny Capitol, SR

WYSTAWY » » »
NOC MUZEóW
18:00-01.00 Centrum Historii Zajezdnia

SPOTKANIA » » »
W RYTMIE NOWEJ RZECZOWOŚCI
wykład Iwony Gołaj
11:00 Pawilon Czterech Kopuł
SZTUKA MŁODEJ POLSKI
wykład Barbary Przerwy
12:00 Muzeum Narodowe
PEJZAŻE KOSMICZNE warsztaty
13:30 Muzeum Współczesne Wrocław
ANNA LEŚNIEWSKA wieczór autorski pt.
Miłość ponad wszystko
18:00 Salonik Trzech Muz

DLA DZIECI » » »
ALICJA W KRAINIE CZARóW 
10:00 Teatr PWST
CALINECZKA 11:00 Wrocławski Teatr Lalek
PINOKIO
12:30 Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu
NAJ 16:00 Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu
NOC MUZEóW NA NADODRZU
17:00 MDK Śródmieście

23 MAJA WTOREK
KONCERTY » » »

VIVA OPERA - GALA OPEROWO-
OPERETKOWA Z OKAZJI DNIA MATKI
19:00 Strzeliński Ośrodek Kultury

SPEKTAKLE » » »
BIDERMANN I PODPALACZE
19:00 T[PL, Scena na Świebodzkim

NA PEŁNYM MORZU
19:00 T[PL, Scena Kameralna

WYSTAWY » » » 
KAPRYSY I FANTAZJE, 
CZYLI... ACH TEN KAROL
17:00 Klub Muzyki i Literatury
POSTACIE I AKTY 
18:00 Otwarte Pracownie Artystyczne dla
Dorosłych – Ognisko Kultury Plastycznej im.
Eugeniusza Gepperta

SPOTKANIA » » »
WARSZTATY KALIGRAFII
17:00, 19:00 Macondo
MALARSTWO VEDIC ART  
18:00 Księgarnio Kawiarnia Nalanda

DLA DZIECI » » » 
CZYTANIE NA DYWANIE
9:30 Teatr Muzyczny Capitol
SKARPETY I PAPILOTY
10:00 Wrocławski Teatr Lalek
ALICJA W KRAINIE CZARóW 
10:00 Teatr PWST
POLOWANIE  NA SNARKA
11:00 Teatr Modrzejewskiej w Legnicy

24 MAJA ŚRODA
KONCERTY » » »

KONCERT GALOWY
17:00-19:00 Centrum Kultury Agora
KONCERT RODZIN MUZYKUJąCYCH
17:00 Filharmonia Dolnośląska, Jelenia G.
KONCERT DYPLOMANTóW STUDIóW
I STOPNIA WYDZIAŁU EDUKACJI
MUZYCZNEJ, CHóRALISTYKI
I MUZYKI KOŚCIELNEJ
18:00 AMKL, Sala Koncertowa
BARDZIEJ 19:00 Galeria Ślimak
VIVA OPERA - GALA OPEROWO-
OPERETKOWA Z OKAZJI DNIA MATKI
19:00 Teatr Zdrojowy, Szczawno Zdrój

BUDUJEMY KINO NA TARASIE
kanapy z palet, stoliki ze skrzynek
11:00-15:00 CBK Fama
JED NO RO ŻEC W ŚRE DNIO WIECZ NEJ
IKO NO GRA FII ŚLą SKA
wykład Magdaleny Szafkowskiej
12:00 Muzeum Narodowe
MODELOWANIE I SZYCIE BIUSTONOSZY
13:00 Robótki Stefci
IDę KU SŁOŃCU. 
O XAWERYM DUNIKOWSKIM
wykład Barbary Andruszkiewicz
16:00 Pawilon Czterech Kopuł
NAWIEDZONE MUZEUM
o duchach w sztuce i nie tyl ko – wy kład
21:00 Muzeum Narodowe

FILMY » » »
SANATORIUM POD KLEPSYDRą
po kaz fil mu W.J.Ha sa wraz z wpro wa dze nie
dot. po sta ci Bru no na Schul za
21:00 Pawilon Czterech Kopuł
DOL NY ŚLąSK. LUD, JE GO ZWY CZA JE,
SPO SóB ŻY CIA, MU ZY KA, TAŃ CE… 
RO MO WIE
23:00 Muzeum Etnograficzne

DLA DZIECI » » »
OTWARTE MISTRZOSTWA WROCŁAWIA
turniej szachowy dla dzieci do lat  6, 7 i 8
10:00 MDK Śródmieście
WARSZTATY Z ARCHITEKTURą PRZEZ
KONTYNENTY
11:00 Centrum Poznawcze
KINO W CIEMNO 11:00 CBK Fama
CO STRASZY W MUZEUM?
16:00-17:30 Muzeum Narodowe
DLA DZIECI I Z DZIEćMI
16:00-17:30 Muzeum Etnograficzne
CALINECZKA 15:00 Wrocławski Teatr Lalek
W RYTMIE DANSE MACABRE. 
Szla kiem za byt ków przy po mi na ją cych
o prze mi ja niu i śmier ci. Spa cer dla mło dzie ży
w wie ku 12-17 lat
18:00-19:30 Muzeum Narodowe
WOKóŁ (SZTUKI) PAWILONU
18:00 Pawilon Czterech Kopuł

21 MAJA NIEDZIELA
KONCERTY » » »

HERBERT / ŚWIDER
Podróż Pana Cogito - suita Józefa Świdra do
słów Zbigniewa Herberta
18:00 Sala Wielka Ratusza, Wrocław
BASS & BEAT FESTIVAL
19:00 Zawartko/Piasecki – Leć głosie 
20:15 Janek Gwiazdala – SOLO SHOW
21:30 Igor Zakus – FUSION 

+ FINAŁ FESTIWALU
Kino Nowe Horyzonty

SPEKTAKLE » » » 
POMOC DOMOWA
18:00 Wrocławski Teatr Komedia
BIDERMANN I PODPALACZE
19:00 T[PL, Scena na Świebodzkim

KUP BILET

8 i 9 maja 19:00 – Cen trum Koncertowe A2, ul. Góralska 5 we Wrocławiu



WHEN ICARUS FALLS
20:00 Klub Carpe Diem
ALL THAT JAZZ JAM SESSION
20:30 Klub Manana Cafe
SOBOTA 21:00 X-Demon Wrocław
'WALKA O PRAWDę O ZBRODNI
KATYŃSKIEJ 1943-1989 wykład prof.
Tadeusza Wolszy (Kolegium IPN)
18:00 Klub Muzyki i Literatury

SPEKTAKLE » » »
NA PEŁNYM MORZU
19:00 T[PL, Scena Kameralna
MOJA ABBA 
19:00, 21:00 Teatr Muzyczny Capitol, SC
CYRKUŚNIKI KABARET HRABI
20:00 Sala Koncertowa Radia Wrocław

SPOTKANIA » » »
BLIŻEJ SZTUKI. MWW dla Seniorów
13:00 Muzeum Współczesne Wrocław

DLA DZIECI » » »
CZARODZIEJSKI FLET
10:00 Wrocławski Teatr Lalek
ALICJA W KRAINIE CZARóW 
10:00 Teatr PWST
SKARPETY I PAPILOTY
10:30 Wrocławski Teatr Lalek 

25 MAJA CZWARTEK
KONCERTY » » »

DLA CIEBIE MAMO !
19:00 Filharmonia Dolnośląska, Jelenia G.
VI MIę DZY NA RO DO WY BRAHMS
FE STI WAL – KON CERT FI NA ŁO WY
19:00 Oratorium Marianum UWr
NIEZNOŚNA LEKKOŚć BYTU
19:00 Galeria Ślimak

SPEKTAKLE » » »
POCZEKALNIA 15:00 i 17:00 Teatr PWST
NA PEŁNYM MORZU
19:00 T[PL, Scena Kameralna

10 PRZYKAZAŃ DLA KALINY
19:00 T[PL, Scena na Świebodzkim
MOJA ABBA 
19:00, 21:00 Teatr Muzyczny Capitol, SC
Z TWOJą CóRKą? NIGDY!
19:00 Wrocławski Teatr Komedia
STREFA 19:30 Teatr Muzyczny Capitol, SR
W BLASKU CIENIA
19:30 Klub Pod Kolumnami
BYć JAK ELIZABETH TAYLOR
19:30 Bolesławiecki Ośrodek Kultury

SPOTKANIA » » » 
HERBERTIADA 
SPACER W ŚWIAT POEZJI
spotkanie poetycko-muzyczne 
z Iloną Kalińską
16:00 Wrocławskie Centrum Seniora
MY JESTEŚMY KRASNOLUDKI, CZYLI
POMARAŃCZOWA ALTERNATYWA
wykład dr Małgorzaty Skotnickiej-Palki
z cyklu Człowiek-dzieło-miejsce. Historie
ciekawe
17:00 Ossolineum, Refektarz
MIEJ SCA BEZ PIECZ NE. Sta ny za gro że nia.
Prze strzeń wol no ści w Out si der Art
18:00 Muzeum Współczesne Wrocław

DLA DZIECI » » »
WITAMY WE WROCŁAWIU
XI turniej wrocławskich przedszkolaków
10:00 MDK Śródmieście
ALICJA W KRAINIE CZARóW 
10:00 Teatr PWST
CZARODZIEJSKI FLET
10:00 Wrocławski Teatr Lalek
SKARPETY I PAPILOTY
10:30 Wrocławski Teatr Lalek

26 MAJA PIąTEK
KONCERTY » » »

KONCERT DYPLOMANTóW STUDIóW
I STOPNIA WYDZIAŁU EDUKACJI
MUZYCZNEJ, CHóRALISTYKI

I MUZYKI KOŚCIELNEJ
19:00 AMKL, Sala Koncertowa
ALICJA MAJEWSKA
19:00 Sala Koncertowa Radia Wrocław 
AUDIOFEELS VOCAL PLAY
48. Ogólnopolski Turniej Chórów 
LEGNICA CANTAT
19:00 Akad. Rycerska s.Maneżowa, Legnica
CATAYA, THIS GREAT END
20:00 Klub Carpe Diem

SPEKTAKLE » » » 
POCZEKALNIA 15:00 i 17:00 Teatr PWST
10 PRZYKAZAŃ DLA KALINY
19:00 T[PL, Scena na Świebodzkim
MOJA ABBA 
19:00 Teatr Muzyczny Capitol, SC
EDUKACJA RITY
19:00 Wrocławski Teatr Komedia
STREFA 19:30 Teatr Muzyczny Capitol, SR

WYSTAWY » » » 
OPROWADZANIE PO WYSTAWIE
Nature morte. Współcześni artyści ożywiają
martwą naturę
17:00 Muzeum Czterech Kopuł

SPOTKANIA » » »
WARIACJE NA TEMAT 
GABRIELA GARCII MARQUEZA
18:00 Macondo
SPOTKANIE POETYCKIE 
IWONY PRZYGODY
19:00 Galeria Ślimak

DLA DZIECI » » »
CZARODZIEJSKI FLET
10:00 Wrocławski Teatr Lalek
ALICJA W KRAINIE CZARóW 
10:00 Teatr PWST
SKARPETY I PAPILOTY
10:30 Wrocławski Teatr Lalek
CZARNOKSIęŻNIK Z KRAINY OZ
10:30 Teatr Muzyczny Capitol, DS
MUZYCZNA KARUZELA
17:00 MDK Śródmieście

27 MAJA SOBOTA
KONCERTY » » »

48. OGóLNOPOLSKI TURNIEJ CHóRóW
LEGNICA CANTAT
10:00 1. Koncert konkursowy
11:30 2. Koncert konkursowy
18:00 Ogło sze nie wy ni ków i kon cert Wiel ki Fi -
nał BOGOWIE – Chór Aka de mic ki Po li tech ni ki
War szaw skiej, dyr. Da riusz Zim nic ki
Akademia Rycerska s. Królewska, Legnica
WIECZóR W KRAINIE OPERETKI
18:00 Ząbkowicki Ośrodek Kultury
ROBERT MAZURKIEWICZ
19:00 Galeria Ślimak

SPEKTAKLE » » » 
MIRANDOLINA
19:00 T[PL, Scena Kameralna
BAR POD ZDECHŁYM PSEM
19:00 T[PL, Scena na Świebodzkim



Z TWOJą CóRKą? NIGDY!
19:00 Wrocławski Teatr Komedia

SPOTKANIA » » » 
22. GIEŁDA SKAŁ I MINERAŁóW
& TARGI STAROCI
8:00-16:00 Muzeum Ziemi Kłodzkiej
WŁOSKA MAJOLIKA, 
HOLENDERSKI FAJANS
wykład Wojciecha Kowalskiego
12:00 Muzeum Narodowe
ŚLąSKIE SKRZYNKI CECHOWE 
W PRAWIE I OBYCZAJOWOŚCI
MIEJSCOWYCH RZEMIEŚLNIKóW
wykład Małgorzaty Korżel-Kraśnej
14:00 Muzeum Narodowe
WARSZTATY NOTES Z NICZEGO
16:00 Macondo
SKANDALISTA
TADEUSZ BOY-ŻELEŃSKI
20:00 Klub Pod Kolumnami

DLA DZIECI » » »
MALI PRZYRODNICY
11:00 i 12:30 Centrum Kultury Zamek
CZARODZIEJSKI FLET
13:00 Wrocławski Teatr Lalek
CZARNOKSIęŻNIK Z KRAINY OZ
14:00 Teatr Muzyczny Capitol, DS
SKARPETY I PAPILOTY
15:00 Wrocławski Teatr Lalek
HYDROKOSMOS
17:00 T[PL, Scena Grzegorzewskiego

28 MAJA NIEDZIELA
KONCERTY » » »

VIRIBUS ORGANUM 
ŚPIEWAJąCE GŁOWY
48. Ogólnopolski Turniej Chórów 
LEGNICA CANTAT
19:00 Akad. Rycerska s.Maneżowa, Legnica

SPEKTAKLE » » »
Z TWOJą CóRKą? NIGDY!
18:00 Wrocławski Teatr Komedia
MIRANDOLINA
19:00 T[PL, Scena Kameralna
BAR POD ZDECHŁYM PSEM
19:00 T[PL, Scena na Świebodzkim
PIOSCENKI 19:00 Teatr Muzyczny Capitol
ŚWIŃSTWO
19:00 Teatr Modrzejewskiej, Legnica
STREFA 19:30 Teatr Muzyczny Capitol, SR

SPOTKANIA » » » 
TARGI STAROCI
8:00-16:00 Muzeum Ziemi Kłodzkiej
SPACER PO NADODRZU 
Z WOJCIECHEM OŚMIAŁOWSKIM
12:00 Macondo
AWANGARDA DWUDZIESTOLECIA
MIęDZYWOJENNEGO
wykład Jadwigi Jasińskiej-Sadury
12:00 Muzeum Narodowe
ŻYWA KULTURA warsztaty
13:30 Muzeum Współczesne Wrocław

DLA DZIECI » » »
SKRZYNIE CECHOWE 
DLA PRESTIŻU I NA OZDOBę
10:00, 11:30, 14:00, 15:30 Muzeum Narodowe
DZIEŃ DZIECKA, OGRóD STAROMIEJSKI
12:00-17:00 Wrocławski Teatr Lalek
CALINECZKA
12:30 Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu

WY CIECZ KI
KRA JO ZNAW CZE

6 MAJA 2017
• OŁOMUNIEC – I termin

13 MAJA 2017
• KSIąŻ

Nowa wystawa | Stadnina
• GALOWICE Muzeum Powozów

• ŻóRAWINA Kościół

22-28 MAJA 2017
• RUMUNIA – TRANSYLWANIA

9-10 CZERWCA 2017
• NORYMBERGA – RATYZBONA

23-25 CZERWCA 2017
• GNIEZNO – SZLAK PIASTOWSKI

Gnie zno | Ostrów Led nic ki
Po la Led nic kie | Trze mesz no

Mo gil no | Strzel no
Krusz wi ca – REJS po je zio rze Go pło
Wiel ko pol ski Park Et no gra ficz ny

DZIE KA NO WI CE
Park Mi nia tur PO BIE DZI SKA

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

CZARODZIEJSKI FLET
13:00 Wrocławski Teatr Lalek
CZARNOKSIęŻNIK Z KRAINY OZ
14:00 Teatr Muzyczny Capitol, DS
HYDROKOSMOS
17:00 T[PL, Scena Grzegorzewskiego

29 MAJA PONIEDZIAŁEK
SPEKTAKLE » » » 

ZEMSTA 11:00 Wrocławski Teatr Komedia
WARSZTATY LITERACKIE
18:00 Salonik Trzech Muz

30 MAJA WTOREK
KONCERTY » » »

KONCERT Z CYKLU 
OBLICZA MUZYKI EUROPY
18:00 AMKL, Sala Koncertowa
AUTISM, NRCSST, ROSK
20:00 Klub Carpe Diem
AGNES OBEL
20:00 Hala Stulecia - Sala Audytoryjna

SPEKTAKLE » » »
OPOWIEŚć TEATRALNA T[PL: 
MARY STUART
19:00 T[PL, Scena Kameralna

Pod ró znik zaprasza!
Biu ro Ob słu gi Tu ry stycz nej BOT
Pro wa dzi je od wie lu lat Pa ni Jo lan ta
Fu ryk. Spe cja li zu je się w or ga ni za cji
jed no dnio wych wy cie czek po Dol nym
Ślą sku i są sied nich wo je wódz twach.
W ofer cie Biu ra znajdują się bar dzo do -
brze zor ga ni zo wa ne kil ku dnio we wy -
ciecz ki po Pol sce i do kra jów są sied nich
w tym do Ru mu nii i na Wę gry.
Już w ma ju od bę dzie się bar dzo atrak -
cyj na wy ciecz ka do Ru mi nii, a kon kret -
nie do Tran syl wa nii, jed ne go z naj pięk -
niej szych re gio nów te go kra ju.
W czerw cu BOT za pra sza na bar dzo
cie ka wą wy pra wę do Me klem bur gii
i Po mo rza Przed nie go. Bę dzie moż na
zwie dzić nad bał tyc kie te re ny Nie miec
z mia sta mi Ro stok i Stral sund, a tak -
że słyn ne bia łe kli fy Ja smund w Na ro -
do wym Par ku na te re nie wy spy Ru gia.
Pra ga, Ber lin, Wie deń to co rocz ne
punk ty pro gra mu Biu ra, za każ dym ra -
zem z in ny mi atrak cja mi. 
Na po wtór kę z hi sto rii dla każ de go
war to udać się na wy ciecz kę do Gnie -
zna i na szlak Pia stow ski. 
Wy bór jest na praw dę du ży, pro gra my
bo ga te, a co najważniejsze wszyst ko
zawsze bardzo do brze zor ga ni zo wa -
ne i za pię te „na ostat ni gu zik”.

www.bot po dro znik.pl

Wycieczka do Budapesztu



adresy do kalendarium miesięcznika Co Jest Grane
Akademia Rycerska

Ojców Zbigniewa i Michała, Legnica
Akademia Muzyczna 
im Karola Lipińskiego (AMKL)

pl. Jana Pawła II nr 2, Wrocław
Au la i Kino PCA 

Skal ni ków 6, Po lko wi ce
Aula Leopoldina

pl.Uniwersytecki 1, Wrocław
Biblioteka i Forum Kultury

Kochanowskiego 4, Oleśnica
Bolesławiecki Ośrodek Kultury

pl. J. Piłsudskiego  1c, Bolesławiec
Centrum Historii Zajezdnia

Grabiszyńska 184, Wrocław
Centrum Koncertowe A2

ul.Góralska 5, Wrocław
Centrum Kultury Agora

Serbska 5a, Wrocław
Cen trum Kul tu ry Muza

Ar mii Kra jo wej 1, Lu bin
Cen trum Kul tu ry Za mek

pl. Świę to jań ski 1, Wro cław
Cen trum Kul tu ry Za chód

Cho cie bu ska 4-6, Wro cław
Centrum Reanimacji Kul tu ry – CRK

Jagiellonczyka  10 c/d, Wrocław
Cen trum Sztuki WRO

Widok 7, Wro cław
CBK Fama

Bolesława Krzywoustego 286, Wrocław
Dolnośląska Biblioteka Publiczna

Rynek 58, Wro cław
Ci vi tas Chri stia na

Kuź ni cza 11-13, Wro cław
Dzier żo niow ski Ośro dek Kul tu ry

Świd nic ka 23, Dzier żo niów
Fil har mo nia Dol no ślą ska

Pił sud skie go 60, Je le nia Gó ra
Galeria Arttrakt 

Ofiar Oświęcimskich 1/1, Wrocław
Ga le ria En tro pia

Rzeź ni cza 4, Wro cław
Ga le ria Sztu ki i Miej sce Spo tkań Śli mak

Kon sty tu cji 3 Ma ja 4, Wro cław
Ha la Stu le cia, Pergola, Sa la Au dy to ryj na, 
Centrum Poznawcze

Wy sta wo wa 1, Wro cław
Kino Nowe Horyzonty

Kazimierza Wielkiego 19A/21, Wrocław
Klub Bakara

Różana 4/6, Wrocław
Klub Car pe Diem

Wi ta Stwo sza 16, Wro cław
Klub Fir lej

Gra bi szyń ska 56, Wro cław
Klub Ma na na Ca fe

Św. Mi ko ła ja 8-10, Wro cław

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

Klub Pod Ko lum na mi
pl. św. Ma cie ja 21, Wro cław

Klub Pralnia
Krakowska 100, Wrocław

Klub PROZA. 
Wrocławski Dom Literatury.

Przejście Garncarskie 2, Wrocław
Klub Sta ra Piw ni ca

Krup ni cza 15, Wro cław
Klub Sta ry Klasz tor

Pur ky nie go 1, Wro cław
Klub X-Demon

pl. Wolności 7, Wrocław
Le gnic kie Cen trum Kul tu ry 

Choj now ska 2, Le gni ca
Macondo

Pomorska 19, Wrocław
MDK Śródmieście

Dubois 5, Wro cław
Miej ska Bi blio te ka Pu blicz na Fi lia 57

Szew ska 78, Wro cław
Miejski Dom Kultury w Zgorzelcu

ul. Parkowa 1, Zgorzelec
Muzeum Etnograficzne

Traugutta 111/113, Wrocław
Muzeum Narodowe 

pl. Powstańców Warszawy 5, Wrocław
Mu zeum Pa na Ta de usza

Ry nek 6, Wro cław
Mu zeum Współ cze sne Wro cław

pl. Strze gom ski 2a, Wro cław
Mu zeum Zie mi Kłodz kiej w Kłodz ku

Igna ce go Łu ka sie wi cza 4, Kłodz ko
Na ro do we Fo rum Mu zy ki – NFM

pl. Wol no ści 1, Wro cław
Panorama Racławicka 

Purkyniego 11, Wrocław
Pawilon Czterech Kopuł 

Wy sta wo wa 1, Wro cław
Obor nic ki Ośro dek Kul tu ry

Dwor co wa 26, Obor ni ki Ślą skie
Oratorium Marianum UW

pl. Uniwersytecki 1, Wrocław
Otwar te Pra cow nie Ar ty stycz ne dla
Dorosłych - Ognisko Kultury Plastycznej
im. Eugeniusza Gepperta

Ru ska 46c/7, Wro cław
Ośrodek Postaw Twórczych

ul. Działkowa 15, Wrocław
Ossolineum, Aula, Refektarz

Szewska 37, Wro cław
OWE Odra

Młyńska 3, Oława
Pasaż Grunwaldzki

pl. Grunwaldzki 22, Wrocław
Ro bót ki Stef ci

Pio nie rów 8, Wro cław

Sa la Kon cer to wa Ra dia Wro cław 
Kar ko no ska 10, Wro cław

Sa lo nik Czterech Muz
J. Piłsudskiego, Oborniki Śląskie

Salonik Trzech Muz
Zawalna 7, Wrocław

Salonik artystyczny u Daphne
Ulanowskiego, 22A, Wrocław

Teatr im. Heleny Modrzejewskiej
Caffe Modjeska

Rynek, 39, Legnica
Te atr Pol ski T[PL Sce na Ka me ral na

Świd nic ka 28, Wro cław
Teatr Polski T[PL 
Sce na im. Je rze go Grze go rzew skie go

Ga brie li Za pol skiej 3, Wro cław
Te atr Pol ski T[PL Sce na na Świe bodz kim

pl. Or ląt Lwow skich 20c, Wro cław
Strefa Kultury Studenckiej PWR – SKS

Hoene-Wrońskiego 10, Wrocław
Strzeliński Ośrodek Kultury

ul. Mickiewicza 2, Strzelin
Sy na go ga Pod Bia łym Bo cia nem

Włod ko wi ca 5a, Wro cław
Świdnicki Ośrodek Kultury

ul. Rynek 43, Świdnica
Te atr Mu zycz ny Ca pi tol

J. Pił sud skie go 67, Wro cław
Te atr Lal ki i Ak to ra w Wał brzy chu

Bucz ka 16, Wał brzych
Teatr Zdrojowy
Centrum Kultury i Promocji

Parkowa 2, Polanica Zdrój
Teatr Zdrojowy im. Fryderyka Chopina

Parkowa, Duszniki Zdrój
Te atr Zdro jo wy

Ko ściusz ki 19, Szczaw no Zdrój
Teatr im. Cypriana Kamila Norwida

al. Wojska Polskiego 38, Jelenia Góra
Ver ti go Jazz Club & Re stau rant

Od rzań ska 13, Wro cław
Wędrówki Pub

Podwale 37/38, Wrocław
Wro cław skie Cen trum Se nio ra

pl. Do mi ni kań ski 6, Wro cław
Wro cław skie Cen trum 
Twór czo ści Dziec ka

Kuź ni cza 29a, Wro cław
Wrocławski Teatr Komedia
Wro cław ski Te atr La lek

pl. Te atral ny 4, Wro cław
Zamek Piastów Śląskich

pl. Zamkowy 1, Brzeg
Ząb ko wic ki Ośro dek Kul tu ry

Ry nek 24, Ząb ko wi ce Ślą skie
Zdro jo wy Te atr Ani ma cji

Park Zdro jo wy 1, Je le nia Gó ra



® 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.

cojestgrane.pl
ogólnopolski, samoobsługowy serwis
informacji kulturalnej
CO MIESIąC:
– wydanie elektroniczne Miesięcznika
notuje 20-30 tys. pobrań
– organizatorzy samodzielnie
zamieszczają ponad 2.800 wydarzeń
– odwiedza Nas ponad 105.000 unikalnych
użytkowników
– rejestrujemy ponad 660.000
potwierdzonych odsłon bannera
– obsługujemy ponad 3. 800.000 
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

Jazz nad Od rą 1964-2014
(w eleganckim etui)

Autorzy: Wojciech Siwek, Bogusław Klimsa
Pierw szy tom (bia ły) to zbiór chro no lo -
gicz nie za pi sa nych in for ma cji (pla ka ty,
ka len da rium, lau re aci, biu le ty ny, dys ko -
gra fia, miej sca wszyst kich kon cer tów,
wspo mnie nia uczest ni ków, frag men ty
wy wia dów) z bo ga to ilu stro wa ną,
w więk szo ści nie pu bli ko wa ny mi do -
tych czas zdję cia mi.
Dru gi tom (czar ny) to al bum pre zen -
tu ją cy fo to gra fie mu zy ków, ze spo łów
od pierw sze go fe sti wa lu po 49., któ ry
miał miej sce w 2013 ro ku.

Ce na: 30 zł
DO KUPIENIA na: www.wy daw nic two c2.pl
lub w Cen trum In for ma cji Tu ry stycz nej,
Wro cław -Ry nek 14
Wydawca: Wydawnictwo c2

JAZZ we Wrocławiu
1945-2000
+  ROCK we Wrocławiu
1959-2000

Autor: Bogusław Klimsa
Wy jąt ko we, dwu -czę ścio we wy daw -
nic twa pre zen tu ją ce mu zycz ną hi sto -
rię Wro cła wia. Bo ga to ilu stro wa ne,
pre zen tu ją ce ze spo ły, mu zy ków oraz
ar ty stów, zwią za nych z na szym mia -
stem. Klu by mu zycz ne, hi sto rię wy -
twa rza nia pierw szych gi tar i wzmac -
nia czy, gi ta ro wy re kord, cie ka wost ki,
aneg do ty, in deks na zwisk. 

Ce na: 95 zł
DO KUPIENIA na: www.wy daw nic two c2.pl
lub w Cen trum In for ma cji Tu ry stycz nej,
Wro cław -Ry nek 14
Wydawca: Wydawnictwo c2

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

31 MAJA ŚRODA
KONCERTY » » »

KONCERT DYPLOMANTÓW STUDIÓW
II STOPNIA WYDZIAŁU EDUKACJI
MUZYCZNEJ, CHÓRALISTYKI
I MUZYKI KOŚCIELNEJ 
18:00 AMKL, Sala Koncertowa
CURTIS SYMPHONY ORCHESTRA 
19:00 Narodowe Forum Muzyki

SPEKTAKLE » » » 
MIRANDOLINA
19:00 T[PL, Scena Kameralna

CHORY Z UROJENIA
19:00 T[PL, Scena Grzegorzewskiego

SPOTKANIA » » » 
MAJKA ZABOKRZYCKA 
O SWOIM NADODRZU 
18:00 Macondo
KINO W CIEMNO 15:00 CBK Fama

DLA DZIECI » » » 
BAŚNIE PANA PERRAULT
9:00 T[PL, Scena na Świebodzkim
CZYTANIE NA DYWANIE
9:30 Teatr Muzyczny Capitol
POLOWANIE  NA SNARKA
11:00 Teatr Modrzejewskiej w Legnicy




