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Wie czo ry w Ar se na le 21. Fe sti wal Mu zy ki Ka me ral nej
Or kie stra Ka me ral na Wra ti sla via, Jan Sta nien da – i go ście
W pierw szą nie dzie lę lip ca roz pocz nie się we Wro cła wiu ko lej na, 21. edy cja jed ne -
go z naj pięk niej szych wro cław skich fe sti wa li – Fe sti wa lu Mu zy ki Ka me ral nej Wie -
czo ry w Ar se na le. To je dy ny wro cław ski ple ne ro wy fe sti wal – je go kon cer ty od by -
wa ją się na prze pięk nym dzie dziń cu Ar se na łu.
Te go rocz ne Wie czo ry po trwa ją do 9 lip ca i skła dać się bę dą z pię ciu wy jąt ko wych
kon cer tów, na któ re za pra sza Dy rek tor Ar ty stycz ny fe sti wa lu, wy bit ny skrzy pek Jan
Sta nien da. Na in au gu ra cyj nym wie czo rze 2 lipca wy stą pi zna ny pol ski ak tor Piotr
Ma cha li ca, któ ry w pro gra mie Mój ulu bio ny Mły nar ski za śpie wa tek sty Pa na Woj -
cie cha. To bę dzie cie pły i przej mu ją cy, ale ogrze wa ją cy na sze ser ca wie czór – nie -
za leż nie od po go dy. W pro gra mie m.in.: Jesz cze w zie lo ne gra my, Tan go de spe ra do,
Nie ma jak u ma my, By naj mniej, Mo je ulu bio ne drze wo, Naj pięk niej szy list mi ło sny,
Idź swo ją dro gą czy Blue Tan go.
Nie wąt pli wy mi gwiaz da mi te go rocz nej edy cji bę dą wio lon cze li sta Dan ju lo Ishi za ka (lau -
re at I na gro dy re no mo wa ne go mię dzy na ro do we go kon kur su ARD w Mo na chium
w 2001r.) oraz pia ni sta Hin rich Al pers (zdo byw ca I na gro dy w III Mię dzy na ro do wym
Kon kur sie Beetho ve now skim Te le kom w Bonn w 2009r.), któ rzy w so bo tę 8 lip ca wspól -
nie wy ko na ją 4 so na ty wio lon cze lo we (Beetho ve na, Grie ga i Fry de ry ka Cho pi na). Waż -
ną ro lę na Fe sti wa lu ode gra w tym ro ku rów nież al tów ka – w pią tek 7 lip ca usły szy my
za rów no dwa kwin te ty Jo han ne sa Brahm sa (Kwin tet op. 88 z dwie ma al tów ka mi oraz

al tów ko wa wer sja Kwin te tu op. 115), jak i mi -
nia tu rę Hen ry ka Wie niaw skie go – Rêve rie (Ma -
rze nie).
Go spo darz fe sti wa lu, ce nio na Or kie stra Ka me -
ral na Wra ti sla via pod kie row nic twem Ja na
Sta nien dy za pre zen tu je się w tym ro ku dwu -
krot nie. W śro dę 5 lip ca z so li stą Krzysz to fem
Pe łe chem (gi ta ra) wy ko na kon cert zło żo ny
z prze bo jów mu zy ki kla sycz nej (w pro gra mie
utwo ry Gu asta vi no, Hol sta, Men dels soh na,
Grie ga i Vi val die go), a w nie dzie lę 9 lip ca za pro -
si Pań stwa na kon cert fi na lo wy w ca ło ści po -
świę co ny An to nio Vi val die mu – oprócz kon -
cer tów na dwie wio lon cze le i po je dyn cze
skrzyp ce za brzmią tak że nie zwy kle po pu lar ne
Czte ry Po ry Ro ku.

XXi Fe sti wal Mu zy ki ka me ral nej 

Orkiestra Kameralna Wratislavia

www.wie czo ry war se na le.pl

Jan Sta nien da – dy rek tor ar ty stycz ny

Wrocław 2 – 9 lip ca 2017 r. 
Dzie dzi niec ar se na łu, ul. Cieszyńskiego 9 

Wie czo ry w Ar se na le

Bi le ty: 35/27 zł | 70/55 zł 
kar ne ty: 130 zł n | 100 zł U
na stro nie www.wie czo ry war se na le.pl 
www.tbo x24.pl | www.tic ket pro.pl | tixer.pl
W sa lo nach: eM Pik, Sa turn | Me dia Markt
na te re nie ca łe go kra ju
oraz go dzi nę przed kon cer ta mi w ar se na le
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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, Szy mon Neh ring
– zwy cięz ca XV Mię dzy na ro do we go Mi -
strzow skie go Kon kur su Pia ni stycz ne go
im. A. Ru bin ste ina w Tel Avi vie (2017)
Kon cert NOK TURN
po pro wa dzi ma estro An to ni Wit

Wię cej na: www.fe sti val.pl
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52. Międzynarodowy Festiwal Wra ti sla via Can tans
7-17 września – Wrocław i Dolny Śląsk
Mię dzy na ro do wy Fe sti wal Wra ti sla via Can tans im. An drze ja Mar kow skie go zo stał uho -
no ro wa ny go dłem EF FE (Eu ro pe for Fe sti vals, Fe sti vals for Eu ro pe) 2017–2018. 
Fe sti wal otrzy mał na stę pu ją cą oce nę eks per tów i mię dzy na ro do we go ju ry:
Mię dzy na ro do wy Fe sti wal Wra ti sla via Can tans utrzy mu je wy so ką po zy cję wśród pre sti -
żo wych i cie szą cych się uzna niem fe sti wa li w Pol sce, pre zen tu jąc mu zycz ne ar cy dzie ła
w zna ko mi tych wy ko na niach. Jest to waż ne wy da rze nie na fe sti wa lo wej ma pie Eu ro py.
Fe sti wal go ści świa to wej sła wy dy ry gen tów, ze spo ły i so li stów, wspie ra też ar ty stów lo -
kal nych, a szcze gól nie mło dych wo ka li stów (stu den tów wy dzia łów wo kal nych), któ rzy mo -
gą wziąć udzia łu w Kur sie In ter pre ta cji Mu zy ki Ora to ryj no -Kan ta to wej (warsz ta tach wo -
kal nych z wy bit ny mi pe da go ga mi i dy ry gen ta mi). Przy wspar ciu wo je wódz twa dol no ślą -
skie go fe sti wal zbu do wał stra te gię obec no ści w re gio nie. Nie któ re je go kon cer ty są or ga -
ni zo wa ne rów nież w mniej szych mia stach Dol ne go Ślą ska.

Mo niusz ko – Wid ma
12 wrze śnia 19:00

NFM, Sa la Głów na pl. Wol no ści 1, Wro cław
An drzej Ko sen diak – dy ry gent,
kie row nic two mu zycz ne 
Ja ro sław Bręk – bas -ba ry ton 
Alek san dra Ku bas -Kruk – so pran 
An to ni Szusz kie wicz – so li sta
Chó ru Chło pię ce go NFM
Mał go rza ta Po dziel ny – przy go to wa nie
Ma r. Bo na szew ski, Pa weł Ja nyst – ak to rzy
Chór NFM Agniesz ka Fran ków -Że la zny
– kie row nic two ar ty stycz ne
Wro cław ska Or kie stra Ba ro ko wa
Ja ro sław Thiel – kie row nic two ar ty stycz ne
Pa weł Pas si ni – re ży se ria

12 września usły szy my jed no z za po -
mnia nych dzieł Sta ni sła wa Mo niusz -
ki – nie zwy kłą kan ta tę Wid ma. 
Nie mal za po mnia na dziś kan ta ta Wid -
ma Mo niusz ki to utwór, któ ry już krót -
ko po pre mie rze cie szył się du żą po -
pu lar no ścią. Dzień po pierw szym pu -
blicz nym wy ko na niu kom po zy cji
w „Dzien ni ku War szaw skim” pi sa no,
że: „Wid ma są tym w mu zy ce, czym
Dzia dy w li te ra tu rze”. Opar ta na II czę -
ści Mic kie wi czow skich Dzia dów kan -
ta ta to dzie ło prze peł nio ne mu zy ką
lu do wą i wier nie od da ją ce treść li te -
rac kie go ory gi na łu. 

Bilety: VIP & VIP Room 150/250 zł | I kat -
110/90 zł | II k. 90/70 zł | III k. - 50/30 zł

Et exspecto
resurrectionem
11 września 19:00

NFM, Sala Główna pl. Wolności 1, Wrocław
Marzena Diakun – dyrygent
Chór Filharmonii im. Karola
Szymanowskiego w Krakowie
Teresa Majka-Pacanek – kier. artystyczne
NFM Filharmonia Wrocławska
Program: Olivier Messiaen Et exspecto
resurrectionem mortuorum
Grażyna Pstrokońska-Nawratil Uru-Anna

11 września nie zwy kłe spo tka nie
z mu zy ką XX wie ku. W pro gra mie po -
ru sza ją ce dzie ło re li gij ne Oli vie ra Mes -
sia ena – kom po zy to ra cie szą ce go się
na ca łym świe cie mia nem cha ry zma -
tycz ne go pe da go ga. 
Mes sia en jak nikt in ny wpły nął
na mu zy kę XX w. Po śród je go uczniów
od naj du je my ta kie po sta ci, jak m.in.
Pier re Bo ulez, Karl he inz Stoc khau sen
czy Ian nis Xe na kis. Je go uczen ni cą by -
ła rów nież Gra ży na Pstro koń ska -Na -
wra til – cie szą ca się uzna niem ar tyst -
ka, od lat pro wa dzą ca kla sę kom po zy -
cji we wro cław skiej Aka de mii Mu zycz -
nej. Jej mu zycz ny fresk Uru -An na do -
sko na le ko re spon du je z re li gij nym
dzie łem fran cu skie go mi strza.

Bi le ty: VIP & VIP Ro om 60/110 zł
I kat 45/30 zł | II kat 40/25 zł | 35/20 zł



XII Między na ro do wy Fe sti wal – Wie czo ry Or ga no we u Bo żej Opatrz no ści
1517-2017 Ju bi le usz 500 lat Re for ma cji
2 lip ca – 6 sierp nia 19:00

Ewan ge lic ki Kościół Opatrz ności Bożej we Wro cła wiu, ul. Ka zi mie rza Wiel kie go 29
Kie row nik ar ty stycz ny – Da wid Ślu sar czyk
2 lip ca – Ba lázs Sza bó | 9 lip ca – Adam Tański | 16 lip ca – Age -Fre erk Bok ma | 23 lip ca – Jan Mro czek | 30 lip ca – Wol fgang Se ifen
6 sierp nia – To masz Ze bu ra

W tym ro ku mi ja 500 lat Re for ma cji kościoła, któ ra roz po czę ła się od wy stą pie nia za kon ni ka Mar ci na Lu tra. We dług tra -
dy cji, 31 paź dzier ni ka 1517 r. przy bił on na drzwiach ko ścio ła w Wit ten ber dze 95 tez o od pu stach.
Pa ra fia Ewan ge lic ko -Au gs bur ska we Wro cła wiu za pra sza do wspól ne go świę to wa nia Ju bi le uszu pod czas fe sti wa lu mu -
zy ki or ga no wej. W tym ro ku do udzia łu w Wie czo rach or ga no wych u Bo żej Opatrz no ści za pro szo no wy jąt ko we gro no
wybitnych Ar ty stów z Nie miec, Wę gier oraz Pol ski. 
Ar ty ści zagra ją na za byt ko wym in stru men cie J. Ste in mey era. 

www.wie czo ry or ga no we.pl | Wstęp wolny!

Age -Fre erk Bok ma Jan Mro czek Ba lázs Sza bó Adam Tański Wol fgang Se ifen To masz Ze bu ra

fot. Sz. Aleksandrowicz

Mo niusz ko ina czej śpie wa ny
2 lip ca 15:00 NFM, Sa la Głów na plac Wol no ści 1, Wro cław

Agniesz ka Fran ków -Że la zny – dy ry gent | NFM Or kie stra Le opol di num
Pau li na Bo recz ko -Wil czyń ska – so pran | Alek san dra So sna – alt
Se ba stian Mach – te nor | Je rzy Bu tryn – bas
Ka ta rzy na Neu ge bau er -Ja strzęb ska – for te pian
Chór Ka mer ton Szko ły Pod sta wo wej w Ha czo wie kie row nic two ar ty stycz ne Mar ta So bo ta
Chór Por ta men to MDK w Sta ra cho wi cach kie r. ar ty stycz ne Bo że na Mag da le na Mró zek
Chór Gim na zjum im. Pił sud skie go w Rze ku niu kie r. ar ty stycz ne Agniesz ka Ma jew ska 
Chór Cla ve de Sol ze Szczu ci na kie row nic two ar ty stycz ne Ilo na Mach 
Chór Gim na zjum nr 1 w Zgie rzu kie row nic two ar ty stycz ne Mał go rza ta Cie chań ska
Chór Gau de amus Ze spo łu Szkół nr 1 w Beł ży cach kie row nic two ar ty stycz ne Ma rze na Goc
Chór Se re no ZS w Ło cho wie kie row nic two ar ty stycz ne Jo an na Krau se
Chór Gau deo z POPP w Świer kla nach kie row nic two ar ty stycz ne Ma ria Skro bol
Chór Szko ły Pod sta wo wej nr 14 w Bia łym sto ku kie r. ar ty stycz ne Syl wia Woj cie chow ska
Chór Pry ma Vo ce III LO im. M. Skło dow skiej -Cu rie w Świd ni cy kie r. ar t. Jo an na Ja nas
Pro gram: S. Mo niusz ko ze zbio ru Śpiew nik do mo wy:   Przą śnicz ka; Kra ko wia czek; Ko zak; Cho -
chlik; Dziad i ba ba; Kum i ku ma. Z ope ry Strasz ny dwór: Spod igie łek kwia ty ro sną; Ten ze gar
sta ry; Ma zur. Z ope ry Hal ka: Szu mią jo dły na gór szczy cie; O Jaś ko! Mój dro gi; Mo dli twa w ko -
ściół ku. Jak li li ja, co roz wi ja z ope ry Ver bum no bi le;  Bak czy sa raj ze zbio ru So ne ty Krym skie

Kon cer tu chó rów dzie cię cych ob ję tych pro jek tem Aka de mii Chó ral nej. Mło dzi
wy ko naw cy za pre zen tu ją nie zwy kłe aran ża cje arii z naj słyn niej szych oper i pie -
śni ze Śpiew ni ka do mo we go Sta ni sła wa Mo niusz ki.

Bilety: 25/15 zł

Klezmerskie Mojśe Band
Lato w Synagodze
Pod Białym Bocianem 23.07-3.09
30 lipca 18:00

ul. Pawła Włodkowica 7 we Wrocławiu
Skład: Mi chal Pal ko – cym ba ły, wo kal,
flet, har fa ży dow ska
Fran tišek Ku biš – akor de on, wo kal, sto pa
Łu kasz La bus ga – tu ba, wo kal

Sło wac kich kle zme rów na zy wa no Mo -
iszi – stąd na zwa ze spo łu pre zen tu ją -
ce go kle zmer skie dzie dzic two na sze -
go po łu dnio we go są sia da. Mu zy kę ży -
dow ską in ter pre tu ją przy po mo cy
współczesnych środków, co pozwala
ich utworom wznieść się ponad proste
podziały gatunkowe i bez skrupułów
korzystać z dorobku muzyki świata.
Zespoł ma Na koncie mają 150 kon -
cer tów i udział w międzynarodowych
fe sti wa lach oraz pro jek tach mię dzy -
na ro do wych. Współ pra cu je z ży dow -
ską po stę po wą spo łecz no ścią Be it
Kra ków, oraz Ko le gium Abra ha ma Ge -
ige ra w Ber li nie. W 2016 ze spół stwo -
rzył duży pro jekt JAN KIEL po świę co ny
mu zy ce Ży dów Pol skich.
Li der ze spo łu Mi chal Pal ko jest pe da -
go giem, kom po zy to rem, ba da czem
mu zycz nym i kan to rem.

Od 23 lipca do 3 września,
koncerty zawsze w niedzielę o 18:00
Bilety: 35/25 zł



      

       

      

    

     

     

        

     

      

     

    

      

       

     

       

         

       

         

        

         

       

         

    

     

       

    

        

       

      

       

        

      

        

        

    

       

       

           

    

        

        

        

      

       

        

     

               

Świd ni ca. Dol ny Śląsk. Bez cen ny kra -
jo braz kul tu ro wy. Źró dło in spi ra cji.
Sztu ka to in spi ra cja, czy li in no wa cja,
czy li do bro byt. Dla te go opo wia da my
o praw dzi wych war to ściach: pięk no,
wspól no ta, wraż li wość, kre atyw ność.
Ucie ka my od ta nie go po pu li zmu i ha -
ła śli wej pust ki. Po ka zu je my Pań stwu
rze czy wy jąt ko we, rzad kie, wy ra fi no -
wa ne, wy ma ga ją ce sku pie nia, naj wyż -
szej uwa gi, wraż li wo ści na im pon de -
ra bi lia, czy li rze czy trud no uchwyt ne,
nie mie rzal ne, nie oczy wi ste. Wy ma ga -
my od Pań stwa zdol no ści za uwa ża nia
zja wisk nie po wta rzal nych, tych rze -
czy wi ście eks klu zyw nych.
Za pra sza my na fe sti wal nad zwy czaj -
nych lu dzi: pu blicz no ści i wy ko naw -
ców, któ rzy prze ła mu ją cy nicz ną mo -
no kul tu rę aro ganc kiej współ cze sno ści.
Fe sti wal głę bo ko za ko rze nio ny w kon -
tek ście kul tu ro wym i spo łecz nej rze -
czy wi sto ści. Fe sti wal, któ ry wie rzy
w lu dzi. Fe sti wal, któ ry nie jest echem,
ale po tra fi mó wić wła snym gło sem:
wy bit ni ar ty ści, pro jek ty spo łecz ne,
wy da rze nia w prze strze ni miej skiej,
pik ni ki – fe sti wal twór czy, am bit ny, ko -
mu ni ku ją cy się ze świa tem przy po -
mo cy po wszech nie zro zu mia łe go
w każ dym za kąt ku glo bu ję zy ka sztu ki
wy so kiej. Mu zy ka kla sycz na – mię dzy -
na ro do wa dzie dzi na sztu ki wzbo ga co -
na o lo kal ną wraż li wość.

Jan To masz Ada mus – dy rek tor ar ty stycz ny
XVIII fe sti wal ba chow ski świd ni ca 2017



Fe sti wal Kul tu ry Kre so wej
W ra mach Świę ta Wro cła wia
1 lipca 18:00 Wstęp wolny!
Wrocławski Klub Formaty, ul. Samborska 3-5
Pod czas Fe sti wa lu Kul tu ry Kre so wej wy -
stą pią ze spo ły z Ukra iny, kto rych głów -
nym ce lem jest za cho wa nie i wzbo ga ca -
nie dzie dzic twa kul tu ro we go Po la ków
na Ukra inie oraz pro mo wa nie pol skiej
sztu ki wo kal nej.
AK SA MIT KI – dzie cię cy ze spół folk lo ry -
stycz no -et no gra ficz ny po wstał w ro -
ku 1999 przy Do mu Pol skim w Ba rze.
Dzie ci od no szą suk ce sy pod okiem pa ni
In ny Mie dwie die wej. W ich re per tu arze
znaj du ją się tań ce ka szub skie, ślą skie,
lu bel skie, bił go raj skie i po dol skie, a tak -
że pol skie tań ce na ro do we: po lo nez,
kra ko wiak, ku ja wiak z obe rkiem. 
CAN TI CA ANI MA – chór ka me ral ny
dzia ła ją cy przy Do mu Pol skim w Ba rze -
ma na swo im kon cie licz ne wy stę py
w Ma cie rzy i na Ukra inie. W la tach 1999
-2005 był wy ko rzy sty wa ny ja ko chór
ćwi czeb ny w cza sie kur sów dla dy ry -
gen tów chó rów po lo nij nych z Ukra iny.

Od 2008 ro ku do chwi li obec nej dy ry gen tem chó ru jest, za słu żo na dla kul tu ry
pol skiej, pa ni Lud mi ła Cha ła bu da. 
SREBR NE GŁO SY – ze spół roz po czął swo ją dzia łal ność w 2010 ro ku z ini cja ty -
wy Pre ze sa WKOZP Ali cji Ra tyń skiej. Kie row ni ko wi Ze spo łu, Ire nie God nej, uda ło
się po łą czyć w jed nym ze spo le lu dzi róż nych za wo dów, za chwy co nych pięk nem
pol skich pie śni i mi ło ścią do śpie wu. Od te go cza su Ze spół jest sta łym uczest -
ni kiem fe sti wa li i kon kur sów po lo nij nych nie tyl ko w Win ni cy, ale tak że w Ki jo -
wie, Ode ssie, Ży to mie rzu, Ba rze, Ko ro sty niu. Wśród utwo rów Ze spo łu – naj lep -
sze przy kła dy pol skiej pio sen ki w aran ża cji Ire ny God nej.

Aksamitki

Cantica Anima

Srebrne głosy

Ola Turoń & Kontrabas
14 lipca 21:00 Przestrzeń, ul. Paderewskiego 35 we Wrocławiu

Pol ska wo ka list ka i au tor ka tek stów.
Uczest nicz ka VI edy cji The Vo ice of Po -
land. Od 4 ro ku ży cia wy stę pu je na sce -
nie. Jest ab sol went ką PSM im. F. Cho -
pi na w Ole śni cy. Ukoń czy ła kla sę skrzy
piec oraz per ku sji. Jest lau re at ką pol -
skich fe sti wa li i kon kur sów wo kal nych.
Grand Prix pod czas XIX Fe sti wa lu Pio -
sen ki An giel skiej w Brze gu i II miej sce
na Fe sti wa lu Pio sen ki Fran cu skiej.
Swo je umie jęt no ści wo kal ne szko li ła
pod okiem Jac ka Za mec kie go oraz pod -
czas wie lu warsz ta tów wo kal nych.
Ak tu al nie zwią za na z wro cław ską sce -
ną mu zycz ną. Two rzy aku stycz ny du et

Aco ustic co okies oraz śpie wa w ze spo le Li me, z któ rym kon cer tu je i wy stę pu je
na even tach w ca łej Pol sce. Wstęp wolny!

Nie tyl ko go spel
IV Fe sti wal im. Włod ka Szo mańskie go
7 lip ca 18:00 Ry nek Mie ro szów

Musz tra pa rad na i kon cert Or kie stry Ko -
men dy Wo je wódzkiej Po li cji we Wro cła wiu

7 lip ca 19:00 Sala Spotkań MCK
Litania do Polskich Świętych - Santo Subito

8 lip ca 11:00 Hala widowiskowa
Spotkanie z Tomkiem Oświecińskim

8 lip ca 18:00 Sala Spotkań MCK
Konkurs wokalny o statułetkę „Szklanego
Szomola 2017” Recital Malwiny Jańta -
laureatki Grand Prix 2016

9 lip ca 18:00 Sala Spotkań MCK
Występ laureatów konkursu wokalnego
Koncert „Musicale, musicale...”

Kolo ro wy Kra snal Szo mol za pra sza
wszyst kich ser decz nie na IV już Fe sti -
wal Nie tyl ko go spel, któ ry po wstał
w hoł dzie dla Włod ka Szo mań skie go,
za łożycie la ze spo łu Spi ri tu als Sin gers
Band, wy bit ne go kom po zy to ra m.in.
ta kich dzieł jak Mis sa Go spel’s czy Ma -
don ny Ja na Paw ła II. To właśnie tym
miej scem za chwy cił się 19 lat te mu
Włodek Szo mański, uważał, że Mie ro -
szów to miej sce wy jątko we, nie tyl ko
ze względu na kra jo braz, ale przede
wszyst kim lu dzi. Te raz w Mie ro szow -
skim Cen trum Kul tu ry kon cer ty i spo -
tka nia od by wa ją się w Sa li Wi do wi sko -
wej im. Włod ka Szo mańskie go.
Ideą fe sti wa lu jest pro pa go wa nie
wszyst kich nur tów mu zycz nych, które
są in te re su jące, ze względu na styl, in -
stru men ta rium i wy ko naw stwo ar ty -
stycz ne. Naj ważniej szą, in te gral ną
częścią Fe sti wa lu jest Kon kurs Wo kal -
ny o Szkla ne go Kra sna la, który po -
zwa la na ła twiej szy do stęp mło dych
lu dzi do swo je go miej sca w świe cie
mu zy ki, a jed no cześnie jest pro mo cją
zie mi mie ro szow skiej w Pol sce.
Cześć kon cer to wą Fe sti wa lu wy peł ni
mu zy ka zna nych i lu bia nych gwiazd
pol skich scen. 
Or ga ni za to rzy zbie ra ją od spon so -
rów wie le cie ka wych i cen nych na gród,
a Aka de mia Pla stycz na we Wro cła wiu
za pro jek to wa ła i wy ko na ła sta tu et kę
Szkla ne go Kra sna la, która na za wsze
będzie się ko ja rzy ła z tym Kon kur sem.

Mie ro szów znajduje się ok. 80 k m o d W ro -
cła wia, ok. 20 k m o d Wał brzy cha.
Wstęp wol ny!



Agno stic Front
New York/USA – Nuc le ar Blast
13 lipca 19:00

Zaklęte Rewiry, ul. Krakowska 100

Le gen dar ni gi gan ci ga tun ku hard co -
re/thrash wra ca ją do Pol ski, aby świę -
to wać 35 uro dzi ny ze spo łu. Gru pa, któ -
ra od po cząt ku dzia łal no ści sta ra ła się
po ru szać w swo ich utwo rach pro ble my
zwią za ne z ko rup cją, wy zy skiem i ogól -
nym cier pie niem. Ze spół da je moc i si łę
dla tych igno ro wa nych przez spo łe -
czeń stwo gło sów. Ja ko jed na z pierw -
szych ekip w ga tun ku „hard co re” Agno -
stic Front ży ło pro ble ma mi No we go
Jor ku od 1983 ro ku. Rzad ko kon fron to -
wa ni i sza no wa ni li de rzy hard co -
re’u przy czy ni li się do po wsta nia ter mi -
nu „hard co re” ja ko je den z naj brzy dziej
brzmią cych ze spo łów pun ko wych, kon -
ty nu ują swo ją wal kę z nie spra wie dli -
wo ścią i trud no ścia mi te go świa ta.

Wojtek Justyna TreeOh!
feat. Poliana Vieira
12 lipca 20:00

Stara Piwnica, ul. Krupnicza 15, Wrocław
Jazz na fun ko wym grun cie, czy li dy na -
micz ne po łą cze nie no wo cze snych jaz -
zo wych nur tów i fun ko we go gro -
ove’u w wy ko na niu mię dzy na ro do we -
go ze spo łu Woj tek Ju sty na Tre eOh!
z Ho lan dii. In stru men ta li ści gra ją eks -
pre syj ne kom po zy cje swe go li de ra
o po ry wa ją cej ryt mi ce i in try gu ją cych
me lo diach, od lat kon cer tu ją w róż nych
czę ściach Eu ro py. Pod czas te go rocz nej
let niej tra sy kon cer to wej z ze spo łem
ja ko gość spe cjal ny wy stą pi Po lia -
na Vie ira, so ulo wa wo ka list ka z Por tu -
ga lii. W jej wie lo barw nej mu zy ce sły -
chać ele men ty R’n’B, por tu gal skie go fa -
do i mu zy ki world cha rak te ry stycz nej
dla Wysp Zie lo ne go Przy ląd ka. Ar ty ści
za pre zen tu ją się w Pol sce w spe cjal nie
przy go to wa nym pro gra mie.

Bilety: 20 zł

Vincent i Daniel Cavanagh
Anathema acoustic
8 lipca 20:00

Firlej, ul. Grabiszyńska 56 we Wrocławiu
Dwaj bra cia Ca va nagh, za ło ży cie le an -
giel skie go ze spo łu Ana the ma wy stą pią
w ra mach tra sy Ana the ma Aco ustic.
Vin cent za po wia da, że wśród utwo rów
gra nych na kon cer tach znaj dą się za -
rów no sta re i no we kom po zy cje Ana -
the my, jak i utwo ry, któ re in spi ro wa ły
bra ci Ca va nagh przez la ta. Da niel do da -
je: „Cie szę się, że wspól nie z bra tem bę -
dzie my mieć oka zję za grać tą aku stycz -
ną tra sę. Wie le kom po zy cji Ana the my
po wsta ło przy ta kim wspól nym gra niu
aku stycz nym, bę dzie my mieć więc
szan sę, by od two rzyć ich naj wcze śniej -
sze i naj bar dziej ka me ral ne wer sje”.

3-0-3 TANGO FUSION
(Argentyna)
6 lipca 20:00
Stary Klasztor, ul. Purkyniego 1, Wrocław
Her nan Va len cia – pia no, Ge rar do Sol nie
– per ku sja, Pa blo Ne mi ro vsky – ban do ne on,
go ścin nie: Ja kub Kle men sie wicz – sak so fon

Swój po czą tek ma ją w Bu enos Aires
w Ar gen ty nie. Tam w ro ku 1996 ze spół
za ło ży li Hernán Va len cia (pia ni sta,
kom po zy tor i pro du cent) oraz Ge rar do

Sol nie (per ku sja, in stru men ty per ku syj ne, pro du cent). La ty no -jaz zo we ko rze nie
okre śla ją styl ze spo łu, któ ry za wie ra tak że ele men ty tan ga, mi lon gi, ar gen tyń -
skie go folk lo ru, fun ka, ra pu czy sty lu afro cu ban.
W ma ju i czerw cu 2014 ze spół 3-0-3 Tan go Fu sion od był zło żo ną z 14 wy da rzeń
tra sę kon cer to wą po Pol sce. Po raz pierw szy mu zy cy współ pra co wa li z wscho -
dzą cym wir tu ozem har mo nij ki ust nej z Hong Kon gu – Cy Leo, zwy cięz cą „mi -
strzostw świa ta” World Har mo nic Fe sti val 2014. Ich dzie sią ty wspól ny kon cert
zo stał na gra ny i wy da ny na pły cie CD. Bi le ty: 40 zł

MOBILEE ROOFTOP
hosted by ROOF PARTY w/
AND.ID live & RALF KOLLMANN
22 lipca 14:00

Stre fa Kul tu ry Stu denc kiej – SKS Po li tech ni -
ka Wro cław ska, ul. Ho ene -Wroń skie go 12

Na wy da rze niu we Wro cła wiu po ja wi
się aż 3 re pre zen tan tów MO BI LEE RE -
CORDS. Głów nym he adli ner’em im pre -
zy bę dzie AND.ID, któ ry za pre zen tu je
Li ve Act. And.ID to mul ti in stru men ta -
li sta, któ ry przy po mo cy wie lu ze -
wnętrz nych za ba wek tj. sam ple rów,
au to ma tu per ku syj ne go, syn te za to ra,
a na wet trąb ki bu du je pod czas swo ich
wy stę pów umi kal ny kli mat. 
Ko lej ny ar ty sta to RALF KOL L MANN,
współ za ło ży ciel Mo bi lee. Pierw sze kro -
ki w świe cie mu zy ki elek tro nicz nej sta -
wiał jesz cze w la tach 90-tych. Dziś pod -
ru żu je po ca łym świe cie, re gu lar nie
gosz cząc na bar ce loń skim So na rze czy
WMC w Mia mi. Staw kę za my ka pol ski
re pre zen tant wy twór ni – MAR CIN CZU -
BA LA, któ ry oprócz wy daw nictw dla
Mo bi lee miał oka zję po ka zać się w 8bit
Re cords na le żą cej do Nic ka Cur ly. Na
kon cie po sia da tak że swój wła sny al -
bum Chro nic les Of Ne ver. Sup por to wać
bę dzie go war szaw ski ar ty sta SI MON
MAT T SON, któ ry po szczy cić się mo że
wy daw nic twa mi dla wie lu pre sti żo wych
wy twór ni. Po zo sta li po la cy to re pre zen -
tan ci wro cław skiej sce ny: SEB & RO DRI -
GU EZ oraz zdol ny pro du cent GO GAN.



Kabaret Hrabi
Cyr ku śni ki
1 lipca 20:00

Sala Koncertowa Radia Wrocław,
ul. Karkonoska 10
Jo an na Ko łacz kow ska, Da rek Ka mys,
Łu kasz Pietsch, To masz Ma jer

„Pa trz cie, idzie nasz miej sco wy cyr ku -
śnik”! – la ta te mu usły szał Da riusz
Ka mys, wcho dząc do skle pu spo żyw -
cze go. Niech więc tak bę dzie! Cyr ku -
śni ki – Ak to rzy na usłu gach pu blicz no -
ści. Wszyst ko dla niej. Hra bi do usług.

Bilety: 80 zł

Ham let – ko men tarz
Te atr Pieśń Ko zła – PRE MIE RA
2 i 3 lip ca | 11 i 12 lipca 19:30

Sa la te atral na Te atru Pieśń Ko zła, ul. Purkyniego 1 we Wrocławiu
Muzyka: Jean Claude-Acquaviva, Maciej Rychły
Przygotowanie chóru: Kelvin Chan | Kostiumy: Alicja Gruca
Scenografia: Robert Florczak | Światła: Wojciech Maniewski
Dramaturgia: Alicja Bral | Reżyseria: Grzegorz Bral

„Ham let – ko men tarz”, opar ty na dra ma cie Szek spi ra, sta no wi je go in ten syw ną
in ter pre ta cję, ży wą re flek sję, do po wie dze nie te go, co dra ma to pi sarz w swo im
dzie le tyl ko za sy gna li zo wał, a cze go nie po wie dział wprost.
Za dramaturgię odpowiada Alicja Bral, która napisała 15 pieśni i opracowała
fragmenty oryginału Szekspira. Spek takl roz gry wa się dwa mie sią ce przed wła -
ści wą ak cją dra ma tu, czy li w noc za bój stwa sta re go kró la. Noc ta prze ra dza się
w czu wa nie, ro dzaj „szek spi row skich Dzia dów”. Na sce nie po ja wia ją się po sta ci
obec ne oraz nie obec ne na kar tach dra ma tu Szek spi ra.
Przy glą da my się te mu, co dzie je się w gło wach bo ha te rów i snu je my przy pusz -
cze nia, co do pro wa dzi ło do tra ge dii. Na po wierzch ni re la cji ni by nic się nie dzie -
je, w po sta ciach na to miast wzbu dza ją się ich bo le sne ta jem ni ce. To dra mat
o ener gii, któ ra do ma ga się ujaw nie nia, Ham let jest jej me dium.
Spek takl wy ra sta z fa scy na cji am bi wa len cją i skom pli ko wa niem ory gi nal ne go
tek stu. Ko men tarz sta no wi to, cze go dra ma turg nie do po wie dział. Ar ty ści śpie -
wa ją mię dzy in ny mi re qu iem dla Ofe lii, któ ra w ory gi nal nym tek ście po peł ni ła
sa mo bój stwo, za tem jest nie god na mszy ża łob nej. – Od wra ca my sy tu ację, py -
ta jąc co by by ło, gdy by Ofe lia jed nak za słu ży ła na re qu iem – mó wi Grze gorz
Bral. – „Ham let” jest opo wie ścią o tym, jak żyć, gdy nie moż na być so bą. W na -
szym za my śle in ter pre ta cyj nym mło dy Ham let nie ma na wet swo je go imie nia,
odzie dzi czył je po oj cu. Nie ma też wła snej toż sa mo ści. Ma za to do wy ko na nia
za da nia wy zna czo ne przez nie ży ją ce go oj ca i wu ja -uzur pa to ra – mó wi Grze gorz
Bral. Re ży ser spo glą da na dra mat przez pry zmat ro dzi ny i trak tu je go ja ko opo -
wieść o woj nie za czy na ją cej się w mi kro ska li.
Przed sta wie nie zo sta ło opar te jest na po li fo nicz nej struk tu rze pie śni. Czter na -
stu ak to rów in ter pre tu je po sta ci, zda rze nia i emo cje przy po mo cy dźwię ków.
Grze gorz Bral na zy wa spek takl „Ham let – ko men tarz” eks pe ry men tem te atral -
nym. – Udźwię ka wia my sło wa po ema tów – sło wa nie są mó wio ne przy uży ciu
tra dy cyj nej nar ra cji, tyl ko har mo nicz nej mu zy ki – wy ja śnia. Jed no cze śnie „Ham -
let – ko men tarz” jest dra ma tem o sło wie. – Je dy ną bro nią głów ne go bo ha te ra są
sło wa. By wa ją za klę ciem, me ta fo rą, ma ni pu la cją, szty le tem, snem, nie praw dą.
Sło wo gra klu czo wą ro lę, gdyż funk cjo nu je ja ko osob ny bo ha ter – do da je Bral.
Bilety na wszystkie spektakle w cenie 30-50 zł 

fot. Mateusz Bral

Nad wraż li wi
22 lip ca 19:00

Klub Pod Ko lum na mi, pl. św. Ma cie ja 21
Re ży se ria i sce na riusz: Łu kasz Dą brow ski

Nad wraż li wi to przed sta wie nie o tym
z ja ki mi bó lem i cier pie niem, a tak że
mi ło ścią, na dzie ją, wia rą wią że się uza -
leż nie nie i wcho dze nie w trzeź wość.
Uzmy sła wia jak cięż ką cho ro bą jest
uza leż nie nie i jak trud ną dro gę trze ba
przejść, aby od zy skać god ność, wo lę
i wia rę we wła sne czło wie czeń stwo.
Spek takl zo stał przy go to wa ny przez
ab sol wen tów Ośrod ka Te ra pii Uza leż -
nień i Współ uza leż nień „Ra dzi mo wi -
ce” w Szklar skiej Po rę bie (OTU iWR)
oraz człon ków pro gra mu Ak tyw ne
Trzeź wie nie (AT). 
Pro jekt te ra peu tycz ny Ak tyw ne Trzeź -
wie nie ma za za da nie wspie rać trzeź -
wość przez ak tyw ne an ga żo wa nie się
z zdro wie nie i kon cen tra cję ży cia wo -
kół te go co zdro we. 

Bilety: 5 zł
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Te atr For my – warsz ta ty
International Summer Mime and
Butoh Workshop 
23 lipca 19:00

Drzem li ko wi ce k. Wro cła wia
Warsz ta ty tech nik pan to mi micz nych
oraz pla sty ki mi mu (szko ła To ma szew -
skie go) oraz tań ca bu toh – pro wa dzą
Jó zef Mar koc ki (Pol ska) i Via che slav
Ino zem cev (Bia ło ruś). Warsz ta ty koń -
czy otwar ty po kaz dnia 29 lipca.

KOSZT: 1400 zł, (dla Po la ków 700 zł)
Za pi sy: pro jects.pft@gma il.com 
tel +48570862561/ +48506527048 

Ir gi spo tka nie z li te ra tu rą
Spektakl improwizowany
12 lipca 20:00

Wędrówki Pub, Podwale 37/38
we Wrocławiu

Ko me dio wy spek takl gru py Ir ga,
w peł ni im pro wi zo wa ny, two rzo ny
na sce nie, nie gra ny ni gdy wcze śniej
i ni gdy póź niej. In spi ra cja mi do spek -
ta klu bę dą frag men ty ksią żek. Przy -
nie ście ze so bą swo je ulu bio ne po zy -
cje, al bo ta kie, któ re wła śnie czy ta cie.
Po wiedz cie nam, gdzie ma my za cząć
czy tać, a my zo ba czy my, co mo gło by
się wy da rzyć w ko lej nych aka pi tach.
Al bo od pły nie my w in nym kie run ku,
pcha ni wia trem na wią zań i sko ja rzeń.

Bilety: 15/10zł

Klau dy na Ba nasz
Kąpiel w sztuce
5 lipca 18:00

Przed wejściem głównym budynku ASP
na pl. Polskim �3/4. Wstęp wolny!

Stu dent ka IV ro ku Gra fi ki na Wro cław -
skiej ASP. W swo ich ar ty stycz nych po -
szu ki wa niach dą ży do po łą cze nia
sztu ki z co dzien no ścią. 
Mój pre for man ce bę dzie pró bą po łą -
cze nia te go, co dla mnie w ży ciu ar ty -
stycz nym naj waż niej sze – ry sun ku
i tań ca. Istot nym aspek tem bę dzie
rów nież, by coś po tym dzia ła niu po zo -
sta ło, dla te go uży ję far by i ma te ria łu,
na któ rym po wsta nie ry su nek.
Bę dę się ką pać w sztu ce… Za pra -
szam! – Klau dy na Ba nasz

Stru ny cia ła
Warsz ta ty Ja ku ba Gon tar skie go
i Agniesz ki Ry bak
26 lip ca – 3 sierp nia

Brze zin ka, le śna ba za IG
Bu dze nie świe żej per cep cji, przy tom no -
ści oraz fi zycz nej wraż li wo ści przez pra -
cę za rów no w sa li, jak i w na tu rze, w tym
w miej scach o ogra ni czo nym kom for cie.
Warsz ta ty pro wa dzą także za pro sze ni
pe da go dzy ru chu: Ku ba Ada mow ski,
Adam Bo czar ski i Bar tek So fin ski.

Koszt: 1600 zł | Zapisy do 5 lipca
www.gro tow ski -in sti tu te.art.pl/warsz ta ty

Łauma, czyli czarownica
PREMIERA Spektakl plenerowy
1 lipca, g. 21:00 Premiera
2, 8, 9 lipca, g. 21:00 

Amfiteatr, plac Teatralny w Wałbrzychu
Re ży se ria: Mag da le na Mi klasz

Spek takl Te atru Dra ma tycz ne go im. Je -
rze go Sza niaw skie go w Wał brzy chu.
Ada pta cja jed ne go z naj lep szych pol -
skich ko mik sów Łau ma Ka ro la KRL Ka -
li now skie go!
O dziew czy nie, któ ra na daw nych zie -
miach Ja ćwin gów (Su wal ski Park Kra -
jo bra zo wy) od kry wa, że świat ludz ki
ma swo ją al ter na ty wę w świe cie du -
chów. O współ cze snych ro dzi cach, sa -
mot no ści i po gań stwie i o tym, że w ob li czu za gła dy świat mo że ura to wać je dy -
nie em pa tia, mi łość i sta ry do bry kla sycz ny John ny Cash.

fot. Filip Pobłocki

Okno na Parlament Ray Cooney
1, 2 lipca 19:00 Te atr Pol ski – Sce na Ka me ral na, ul Świd nic ka 28

Reżyseria: Wojciech Pokora
Jak roz ba wić wi dza? Na przy kład tak: wziąć po li ty ka wy so kie go szcze bla i uwi kłać
go w ro mans z se kre tar ką li de ra opo zy cji. Naj le piej za męż ną. Przy da ło by się kil -
ka par dłu gich, po nęt nych, ko bie cych nóg. No i dla cze go nie do rzu cić tru pa? Jesz -
cze tyl ko ty tu ło we okno i sza fa. Łą czy my je dow cip ny mi dia lo ga mi, do rzu ca my
do bre ga gi, kom pli ku je my ka ska dę zda rzeń, odro bi nę prze ry so wu je my po sta cie
i do kła da my jesz cze cie kaw skie go dy rek to ra ho te lu oraz kel ne ra -zło śliw ca.

Bilety: 50/40 zł | 40/32 zł | 25/15 zł



Skar biec. Złot nic two ar chi ka te dry wro cław skiej
Do 24 wrze śnia Muzeum Narodowe we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 5

Ku ra tor: Ja cek Wi tec ki

Wystawa prezentuje dzie ła sztu ki ze skarb ca ka te dry wro cław skiej, cu dem oca -
lo ne w cza sie II woj ny świa to wej, w więk szo ści ni gdy wcze śniej nie po ka zy wa ne
pu blicz nie. Bez cen ny zbiór va sa sa cra, na któ re go za sob ność skła da ją się sztan -
da ro we wy ro by złot ni cze od cza sów go ty ku po XX -w. mo der nizm i naj now sze
wy ro by złot nic twa sa kral ne go z dru giej po ło wy po przed nie go stu le cia. 
Na wy sta wie po ka za nych zo sta nie po nad 80 wy ro bów złot ni czych, m.in. re li kwia -
rze, mon stran cje, fi gu ry, pa sto ra ły, kie li chy, lam py wiecz ne i ka dziel ni ce. Szcze gól -
ną ozdo bą wy sta wy jest peł no wy mia ro wa re kon struk cja wy glą du słyn ne go srebr -
ne go oł ta rza głów ne go ka te dry z 1591 r., któ ry ufun do wał bi skup An dre as Je rin.
Dzie ło to mo men tu je go po świę ce nia 4 ma ja 1591 r. wzbu dza ło po wszech ny za -
chwyt – mó wi dr hab. Piotr Oszcza now ski, dy rek tor Mu zeum Na ro do we go we
Wro cła wiu. Je go po dzi wia nie sta ło się obo wiąz kiem każ de go, kto przy był do Wro -
cła wia. Ten wy jąt ko wy za by tek słu żył wier nie miesz kań com Wro cła wia do 1944
r., kie dy to zde mon to wa no je go srebr ne ele men ty i zło żo no je w skarb cu ka te -
dral nym, na to miast ma lo wa ne skrzy dła prze wie zio no do jed nej ze skład nic mu -
ze al nych po za te re nem Wro cła wia, a po za koń cze niu woj ny do ko ścio ła w Sza mo -
tu łach. Do pie ro po 20 la tach po wró ci ły one do zbio rów Mu zeum Ar chi die ce zjal -
ne go we Wro cła wiu. Dzi siej sza „nie obec ność” oł ta rza bi sku pa An dre asa Je ri na
w ar chi ka te drze wro cław skiej po zo sta je w dal szym cią gu bo le snym śla dem bar -
ba rzyń skich skut ków ostat niej woj ny. Pró ba je go „re kon struk cji” sta ła się więc
jed nym z naj trud niej szych wy zwań, przed ja ki mi sta nę ło przy go to wu ją ce tę wy -
sta wę wro cław skie Mu zeum Na ro do we. I w wy mia rze kon ser wa tor skim, i eks po -
zy cyj nym. Ta mu ze al na „re kon struk cja” jest wy ra zem na szej ogrom nej na dziei
na to, że oł tarz z cza sem po wró ci na swo je pier wot ne miej sce. 

Mag da le na Aba ka no wicz
Wy sta wa re tro spek tyw na Śla dy ist nie nia
Do 25 sierp nia
Dwo rzec Główny PKP, ul. J. Pił sud skie go 105
Ga le ria – I piętro oraz plac | Przejście Świd nic kie
Mu zeum Współcze sne Wro cław, pl. Strze gom ski 2a
Mu zeum Ar chi tek tu ry, wi ry darz, ul. Ber nar dyńska 5
Port Lot ni czy im. Mi ko ła ja Ko per ni ka, ha la główna
Sy na go ga pod Bia łym Bo cia nem, ul. Włod ko wi ca 7
Ba stion Ce glar ski, ul. Pur ky nie go
Ku ra to rzy: Ma ria Rus Bo jan, Ma riusz Her mans dor fer 

Roz po czy na jąc dzia łal ność ar ty stycz ną w la tach 60. i 70. XX w., Mag da le na Aba ka no wicz zre wo lu cjo ni zo wa ła tra dy cyj ny
język tka ni ny ar ty stycz nej dzięki prze kształ ce niu jej w for my prze strzen ne, wzbu dza jące złożone wrażenia wzro ko we i do -
ty ko we. Mag da le na Aba ka no wicz zdo by ła zło ty me dal pod czas 7. Bien na le Sztu ki w São Pau lo w 1965 ro ku, re pre zen to wa ła
także Pol skę pod czas Bien na le w We ne cji w 1980 ro ku. Pra ce ar tyst ki by ły wy sta wia ne na po nad stu in dy wi du al nych wy -
sta wach w naj bar dziej pre stiżowych mu ze ach, sta no wią część sta łych ko lek cji naj większych mu zeów na ca łym świe cie.
Re tro spek tyw na wy sta wa, którą stwo rzył Ma riusz Her mans dor fer – bli ski przy ja ciel oraz współpra cow nik ar tyst ki, dłu -
go let ni dy rek tor Mu zeum Na ro do we go we Wro cła wiu – wspólnie z Ma rią Rus Bo jan, między na ro do wą ku ra tor ką spe cja -
li zu jącą się w sztu ce Eu ro py Wschod niej, obej mu je klu czo we pra ce sta no wiące prze krój wszyst kich eta pów ka rie ry ar tyst -
ki, za pre zen to wa ny w sze ro kim spek trum miejsc oraz prze strze ni pu blicz nych. 
W jed nym z naj ważniej szych tek stów na te mat ar tyst ki, Ma riusz Her mans dor fer pi sze: „Aba ka no wicz od rzu ca wszyst -
ko, co piękne, de ko ra cyj ne, co ubie ra, ka mu flu je. Zdzie ra war stwę po war stwie, jak by ściąga ła skórę z czło wie ka. Zo sta je
tyl ko to, co nie zbędne, co – być może – je dy nie praw dzi we.” 
Unikatowość wystawy polega nie tylko na udostępnieniu prac z prywatnej kolekcji artystki, ale właśnie na ich prezentacji
w przestrzeni publicznej. W ten sposób hołd, zmarłej w kwietniu tego roku, Magdalenie Abakanowicz składa cały Wrocław.
Jest to też ukłon dla Mistrza, Mariusza Hermansdorfera, którego działania związały artystkę z Wrocławiem, wpisując to
miasto na mapę światowej sztuki i kultury. 

Bam bi ni przed dwor cem PKP  we Wrocławiu



mnwr.art.pl

Muzeum Narodowe 
we Wrocławiu

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

Wystawy czasowe: 
„Para – buch! Nie tylko 
ilustracje Ewy i Pawła Pawlaków” 
2 czerwca – 27 sierpnia 2017

„Skarbiec. Złotnictwo 
archikatedry wrocławskiej” 
13 czerwca – 24 września 2017 

„Dawne instrumenty matematyczne”  
13 czerwca – 13 sierpnia 2017

Panorama 
Racławicka
 
Wystawa stała: 
Dzieło J. Styki i W. Kossaka  
z lat 1893–1894 upamiętniające 
100. rocznicę insurekcji 
kościuszkowskiej 
 
Wystawa czasowa:
„Ekslibrisy kościuszkowskie – 2017”  
23 czerwca – 30 września 2017

Pawilon Czterech Kopuł
Muzeum Sztuki  
Współczesnej

Wystawa stała: 
„Kolekcja sztuki polskiej  
II połowy XX i XXI w.”  
 
Wystawa czasowa: 
„Nowe horyzonty w nowych  
mediach. Zjawiska sztuki polskiej  
w latach 1945–1981”
4 czerwca – 6 sierpnia 2017

Muzeum  
Etnograficzne

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

Wystawa czasowa: 
„Pe drom baro… Na wielkiej drodze. 
Od Cyganów do Romów”
20 maja – 3 września 2017

#do
czterech 
razy
sztuka!

Lipiec 2017



Bog dan Ko nop ka Ślepe ściany
Fo to gra ficz ne za pi ski z mu ra la mi w tle. Wro cław 1988
Do 28 lipca

Ga le ria En tro pia, Wro cław ul. Rzeź ni cza 4
Ku ra to rzy: Ali cja i Ma riusz Jod ko 

Fo to graf i kry tyk, miesz ka i pra cu je w Pa ry żu. Je den z głów nych twór ców nur tu
tzw. fo to gra fii ele men tar nej, któ rej pro gram opra co wy wał w la tach 1982-85
przy ga le rii Fo to -Me dium -Art we Wro cła wiu.
Pro wa dził au tor skie pra cow nie fo to gra fii w PWSF w Ar les we Fran cji (1994-97),
War szaw skiej Szko le Fo to gra fii (2009-2011) oraz w Eco le de la Pho to gra phie de
Ve vey w Szwaj ca rii (2006-2016). Lau re at Grand Prix de la Vil le de Ve vey w Eu -
ro pej skim Kon kur sie Fo to gra fii w 1998 ro ku.
W swej twór czo ści pre fe ru je fo to gra fię sre bro wą, naj chęt niej wiel ko for ma to wą.
In te re su ją go na de wszyst ko moż li wo ści re je stra cji in dy wi du al nych aspek tów
prze żyć du cho wych na zy wa nych ro bo czo pej za żem we wnętrz nym. Ak tu al nie
pra cu je nad książ ką o Pol sce (1978-2018) dla wy daw nic twa Del pi re w Pa ry żu
oraz nad pu bli ka cją bio gra ficz ną dla wy daw nic twa Sło wo Ob raz Te ry to ria.
Cykl fo to gra fii wro cław skich mu ra li wy ko na ny przez Bog da na Ko nop kę w grud -
niu 1988 ro ku to oszczęd ne pod wzglę dem for my za pi ski ze spa ce ru po mie ście
w przeded niu trans for ma cji ustro jo wej i jed no cze śnie na krót ko przed wy jaz dem
sa me go ar ty sty na sta łe za gra ni cę. (...).
Fo to gra ficz ne za pi ski Ko nop ki nie pre ten du jąc do peł nej ewi den cji czy skru pu -
lat nej do ku men ta cji wro cław skich mu ra li, sta no wią in try gu ją cy i nie zwy kle cen -
ny do ku ment epo ki w aspek cie so cjo lo gicz nym, urba ni stycz nym i es te tycz nym.
Głów ny te mat – mu ra le – wpi sa ny jest w dru gi plan roz le głe go pej za żu prze -
strze ni miej skiej i pa no ra my zwy kłej ludz kiej krzą ta ni ny. Ze sta wie nie pla nów
a tak że ca ły cykl ja ko se ria ujęć two rzą bar dzo po wścią gli wą, kon tek stu al ną nar -
ra cję. Są zwier cia dłem cza su i kul tu ry wi zu al nej prze strze ni pu blicz nej schył ku
lat 80. Z per spek ty wy nie omal 30 lat da ją moż li wość oce ny dy stan su dzie lą ce -
go nas od tam te go okre su, una ocz nia ją też ska lę prze mian. (...).

Ali cja Jod ko

W poszukiwaniu harmonii
Do 28 lipca Galeria ArtBrut, ul. Ruska 46A we Wrocławiu
Wystawa twórców związanych z Galerią i Pracownią ArtBrut.
Wystawa jest efektem cyklu spotkań warsztatowych twórców Galerii ArtBrut z
muzykiem i akustykiem Krzysztofem Koniecznym, w ramach których artyści,
wchodząc w dźwiękowe interakcje między sobą, próbowali pokonać granice
swojego ja, budując na żywo wielogłosowe i wielowarstwowe kompozycje.
Efekty tych interdyscyplinarnych poszukiwań prezentowane są na wystawie w
formie nagrań i dzieł wizualnych.

Galeria zaprasza: wt. śr. 14:00-18:00, czw. 12:00-16:00, pt 13:00-17:00

Ma king pla ces
Do 27 sierp nia

Muzeum Architektury we Wrocławiu,
ul. Bernardyńska 5
Ku ra to rzy: Ju ha ni Pal la smaasi,  
Chun -Hsiung Wang

Wy sta wa pre zen tu je nie zwy kłą twór -
czość taj wań skie go ar chi tek ta Sheng -
-Yuan Hu an ga i za ło żo nej przez nie go
pra cow ni Fiel dof fi ce Ar chi tects.
Sheng -Yuan Hu ang uro dził się w 1963
ro ku i do ra stał w Taj pej. Stu dio wał ar -
chi tek tu rę na Uni wer sy te cie Tun ghai
na Taj wa nie, a na stęp nie na Uni wer -
sy te cie Yale w Sta nach Zjed no czo -
nych. Po ukoń cze niu stu diów pra co -
wał w pra cow ni Eri ca Owe na Mos sa
i wy kła dał na uni wer sy te cie sta no -
wym Ka ro li ny Pół noc nej.
Ar chi tek ci uwa ża ją, że pro jekt ar chi -
tek to nicz ny wy cho dzi da le ko po za
kon struk cję bu dyn ku i nie koń czy się
wraz z je go wznie sie niem, pod le ga jąc
cią głym zmia nom przez ca ły czas
funk cjo no wa nia obiek tu.
Licz ne pro jek ty i in ter wen cje urba ni -
stycz ne re ali zo wa ne przez pra cow nię
są za ska ku ją co róż no rod ne – od bu -
dyn ków uży tecz no ści pu blicz nej i do -
mów miesz kal nych po par ki, re wi ta li -
za cję ist nie ją cych ulic, cmen tarz, kład -
ki dla pie szych, ścież ki ro we ro we.
Wie le z nich jest sto sun ko wo nie wiel -
kich, za rów no pod wzglę dem ska li, jak
i za in we sto wa nych środ ków, lecz uzy -
ska ny efekt ja ko ścio wy jest za zwy czaj
nie za prze czal ny.

Kładka dla pieszych

Las diu diu dang



17 Biennale Sztuki Mediów WRO 2017 Draft Systems
Wy sta wa w ra mach 17 Bien na le Sztu ki Me diów WRO 2017
Mega-Lo-Polis
Do 30 lipca Centrum Sztuki WRO, Widok 7, Wrocław

Główny kurator / dyrektor artystyczny: Piotr Krajewski
Instalacja The Nemesis Machine, Stanza (UK) 
Prace wideo: Elena Artemenko (RU), Isabelle Arvers (FR), Om Bori (HU), Krystian Grzywacz (PL),
Remu IWAI (HK) @ room 1224 & associates (HK), Paul Turano (US), Charlie Tweed (GB), Yelena Zhelezov (US/BY)

Wy sta wa Me ga -Lo -Po lis jest czę ścią pro gra mu 17. Bien na le Sztu ki Me diów WRO 2017 Dra fts Sys tems. Po za in sta la cją
The Nemesis Machine pre zen tu je pra ce wi deo wy bra nych ar ty stów Bien na le.
STAN ZA (GB) – THE NE ME SIS MA CHI NE. From Me tro po lis To Me ga lo po lis To Ecu me no po lis
The Ne me sis Ma chi ne to in sta la cja przed sta wia ją ca roz le głe mia sto zbu do wa ne w ca ło ści z elek tro nicz nych kom po nen -
tów – zu ży tych czę ści kom pu te ro wych. Spe cjal nie na Bien na le WRO, pod czas warsz ta tów z gru pą ro bo czą, we Wro cła wiu
Stan za przy go to wał naj więk szą do tej po ry wer sję dzie ła. In sta la cja wi zu ali zu je w cza sie rze czy wi stym ży cie me tro po lii, re -
je stru jąc i wy świe tla jąc ob ra zy od wie dza ją cych, dzię ki cze mu sta ją się oni czę ścią te go wiel kie go or ga ni zmu -mia sta, jed no -
cze śnie pod glą da jąc i za miesz ku jąc go. In sta la cja, ni czym Wiel ki Brat, po zwa la spoj -
rzeć z lo tu pta ka w głąb cy ber ne tycz ne go pej za żu, w któ rym dra pa cze chmur są
zbu do wa ne z pły tek krze mo wych, ukła dów sca lo nych i kon den sa to rów, po dej mu -
jąc za gad nie nia mia sta ja ko zło żo ne go, cią gle zmie nia ją ce go się sys te mu.
STAN ZA jest uzna nym bry tyj skim ar ty stą, któ re go pra ce, pre zen to wa ne na po nad
stu wy sta wach na ca łym świe cie, otrzy ma ły do tych czas po nad 20 na gród i wy róż -
nień. W ca łej swo jej ka rie rze po dej mu je za gad nie nia kra jo bra zu miej skie go, kul tu -
ry nad zo ru, pry wat no ści i wy ob co wa nia.

Peł ny pro gram: http://wro 2017.wro cen ter.pl | Wstęp wol ny!

Ro bert Wie czo rek
PRZEJ ŚCIE | Tka ni na
20 lipca 18:00

Galeria Tkacka na Jatkach we Wrocławiu,
ul. Stare Jatki 19-23

Z wy kształ ce nia pe da gog. Przy go da
z tka ni ną roz po czę ła się w do mu ro -
dzin nym, tech ni ki tkac kie opa no wał
pod kier. prof. Ewy Ma rii Po ra dow skiej -
-Wer sz ler. W 2016 r. przy ję ty do ZPAP
na pod sta wie twór czo ści wła snej.
Prezentowane pra ce po wsta ły w cią gu
ostat nich 2 lat i są za pi sem Je go przej -
ścia z jed ne go sta nu w dru gi, nie tyl ko
sfe rze ar ty stycz nej ale też we wnętrz -
nej, w któ rej od naj du je war to ści da ją ce
Mu si łę i na pęd do dal sze go roz wo ju.

Do 4.09.2017

U Twych bram
Grze gorz Przy bo rek
Ar chi pe lag au ten tycz nych fik cji
Do 15 lip ca

Fo to -Gen, pl. bpa Nan kie ra 8, Wro cław
Ab sol went PWSSP im. W. Strze miń skie -
go w Ło dzi, (Wydział Gra fi ki 1974r.).
Jest au to rem licz nych tek stów o fo to -
gra fii. Ma w swo im do rob ku dy dak tycz -
nym wie lu wy cho wan ków ak tyw nie
dzia ła ją cych w sztu ce. Brał udział w kil -
ku set wy sta wach w Pol sce i za gra ni cą. 
Wy sta wa pre zen tu je kil ka naj waż niej -
szych cy kli prac ar ty sty, po wsta łych
pomię dzy 1990, a 2015 ro kiem: Wspo -
mnie nia z Ar les, Ho tel Eu ro pa, Tha na -
tos, Szczu ry, Nie -Lot. Skła da ją się na nie
fo to gra fie, ry sun ki i obiek ty. Każ da z se -
rii jest osob ną opo wie ścią o prze strze ni
i dys kur sem ar ty sty z prze nie sie niem
tej prze strze ni w ob raz.

Stanza

Stanza Nemesis Machine

fo
t. 

Z.
 K

up
isz

Alek san dra Śmi giel ska
Do tknąć
Do 7 sierpnia

Mu zeum Współ cze sne Wro cław,
pl. Strzegomski 2a

To jest wiersz Wo jacz ka, ale wy słów nie
szu kaj cie. Słów tu nie ma, mo że cie je je -
dy nie po czuć, do tknąć lub wspo mnieć.
Se ria fo to gra fii za in spi ro wa nych po ezją
Ra fa ła Wo jacz ka. Wi zu al ne pu łap ki,
wra że nia, po wi do ki i pa mięć rze czy, sta -
nów, osób – czę sto tyl ko i aż ty le – po zo -
sta wia nam to coś, co na zy wa my re al -
no ścią. Ulot ność wi dać i czuć (...). Sta -
łość, to kon cept ty leż po żą da ny, co na -
iw ny. Cie le śnie wy ra ża ją ce się wes -
tchnie nie moż na jed nak do tknąć i po -
czuć. Na chwi lę, przez mo ment.

Bar tek Lis – ku ra tor



Dą brów ka Ida Huk
Ona tań czy z Wil ka mi
Do 30 lip ca

Ga le ria BB, Jat ki 3-6
we Wro cławiu

U po cząt ków sta ro żyt nych cy wi li za cji
lu dzie „za pro si li” wil ki do swo ich no wo
za ło żo nych wio sek... Za spra wą Dą -
brów ki Idy Huk, ar tyst ki two rzą cej
szkla ne ob ra zy i obiek ty, WIL KI po ja -
wi ły się w Ga le rii BB na Jat kach. 
Ar tyst ka przy po mna nam, że udo mo -
wio ne wil ki zo sta ły za własz czo ne
przez czło wie ka i przez nie go wy ko -
rzy sta ne. Za do stęp do uczty z od pad -
ków, wilk za pła cił wy so ką ce nę: psie -
go od da nia. Stra cił wil czą har dość
i nie za leż ność, za mi ło wa nie do wol no -
ści i bez kre snych prze strze ni, sa mo -
dziel ność i dra pież ność. Jed no cze śnie
zbu do wał z czło wie kiem no wą re la cję,
któ rą zna ją Ci, któ rym by ło da ne do -
świad czyć psiej mi ło ści.

Wstęp wolny!

An to nia Josz czuk
Po za Kon tro lą 
13 lipca 19:00

Galeria Szkła i Ceramiki BWA,
pl. T. Kościuszki we Wrocławiu
ku ra tor ka: Do mi ni ka Droz dow ska 

An to nia Josz czuk za pi su je i ka ta lo gu je
swo je sny. Dla ar tyst ki są one klu czem
do po zna nia wła snych pra gnień i tłu -
mio nych lę ków. Pra ce, któ rą zo ba czy -
my w ga le rii SiC! to pró ba od zwier cie -
dle nia ma rzeń sen nych w szkla nej, mi -
go tli wej i kru chej ma te rii szkła. To tak -
że py ta nie o ob raz na szej rze czy wi sto -
ści. Bru tal ność i ab sur dal ność prze ka -
zu ja ki do sta je się do na sze go oka
za po śred nic twem me diów po zo sta wia
w nas czę sto po czu cie śnie nia na ja wie,
osłu pie nia i ci che go wy par cia. 

Barbara Górniak Pustynia
Do 23 lipca Galeria Za szafą, Wrocław, ul. św. Marcina 4
Stu dia na Wy dzia le Ar ty stycz nym Uni wer sy te tu Zie lo no górskie go i w Wyższym
Stu dium Fo to gra fii AFA we Wro cła wiu. Od ro ku 2009 człon ki ni ZPAF, a od 2012
r. nie for mal nej fo to gra ficz nej Gru py 999. Zaj mu je się fo to gra fią do ku men tal ną,
przy rod ni czą, su biek tyw ną, in sce ni zo wa ną. Oprócz dzia łal ności ar ty stycz nej,
spo łecz nie pra cu je na rzecz roz wo ju fo to gra fii i upo wszech nia nia kul tu ry na Dol -
nym Śląsku. Współor ga ni zu je i ko or dy nu je dzia ła nia fo to gra ficz ne.
Jest au tor ką wie lu cy kli fo to gra ficz nych, któ re wy sta wia ne by ły na eks po zy cjach in -
dy wi du al nych i zbio ro wych w kra ju oraz za gra ni cą. Prace jej au tor stwa znaj du ją się
w zbio rach Mu zeum Spor tu i Tu ry sty ki w Kar pa czu oraz ko lek cjach pry wat nych.

Wstęp wolny!

Kazanie do kwiatków
Wystawa fotografii
Do 25 sierpnia

CK Agora, ul. Serbska 5A we Wrocławiu
Prze bie ra jąc wśród sta rych zdjęć, wy -
bra łam te, któ ry mi bra cia za zwy czaj się
nie chwa lą (a szko da!). Za pra szam
do klasz to ru od stro ny ogro du, do miej -
sca, gdzie po kor ne i wraż li we chło pa ki
po szły słu żyć Bo gu i lu dziom. Wy sta -
wa po wsta je dzię ki uprzej mo ści i po -
mo cy du chow nych, zwią za nych z kar -
ło wic kim Ko ścio łem św. An to nie go
i przy le ga ją cym do nie go Za ko nem Oj -
ców Fran cisz ka nów.

ku ra tor: Mał go rza ta Grą czew ska
Wstęp wol ny – pn-pt w godz. 8:00-17:00

Róż no rod ność Sy be rii
Wy sta wa fo to gra fii
Do 31 lipca

In sty tut Gro tow skie go, CaféTHEA,
Przej ście Że laź ni cze 4 we Wrocławiu
Autorzy: Agniesz ka Ka niew ska,
Mi cha li na Wo ja czek, Gian lu k Ol ce sy

Sy be ria „naj więk sze wię zie nie świa ta”,
„kra ina wiecz ne go mro zu” – to ha sła,
któ re naj czę ściej ko ja rzą się nam z tą
bez kre sną prze strze nią. Fo to gra ficz -
na opo wieść o Sy be rii: jej mia stach,
bez dro żach, świę tych miej scach; kra -
inie wiel kiej w swo jej róż no rod no ści,
gdzie przy ro da spla ta się z wie lo wie -
ko wą obec no ścią czło wie ka.

Wstep wol ny – pn-pt w go dz. 10:00-16:00



XVII Świę to Pa pie ru Naj więk szy w Pol sce fe styn ro dzin ny pro mu ją cy
wie dzę o pa pie rze, je go hi sto rii i zna cze niu dla roz wo ju cy wi li za cji 
29-30 lipca 10:00-18:00 | Wstęp wolny!

Młyn Papierniczy ul. Kłodzka 42, Duszniki Zdrój 
W pro gra mie m.in.: – czer pa nie i bar wie nie pa pie ru – ba da nie je go cech i wła ści wo ści,
przy uży ciu za byt ko wej apa ra tu ry me tro lo gicz nej
– licz ne kon kur sy z cen ny mi na gro da mi – i te zręcz no ścio we (jak pod no sze nie pa pie ro wej
sztan gi), i te zwią za ne z pod sta wo wą wie dzą o pa pie rze i Mu zeum Pa pier nic twa 
– otwar cie no wych po miesz czeń wy sta wien ni czych, w któ rych za pre zen to wa ne zo sta ną
dwie wy sta wy: „Pol ski pie niądz pa pie ro wy” i „Sztu ka Pa pie ru” 
– kon cert ze spo łu Sier giej Wow ko trub Gyp sy Swing Qu ar tet (29 lipca godz. 17.00)

STA RA SU SZAR NIA PA PIE RU W NO WO CZE SNEJ OD SŁO NIE
Po la tach przy go to wań, prac re mon to wych i ada pta cyj nych w bu dyn ku daw nej
su szar ni pa pie ru, sta no wią cej in te gral ną część bu dyn ku mły na pa pier ni cze -
go, otwor te zo sta ną dwie no we sa le wy sta wo we: pierw sza po świę co na sztu ce
pa pie ru, dru ga – hi sto rii pol skie go pie nią dza pa pie ro we go:
SA LA SZTU KI PA PIE RU prze zna czo na na sta łą eks po zy cję sztu ki pa pie ru. Ze staw
prac bę dzie co kil ka mie się cy zmie nia ny. Ja ko pierw sze za pre zen tu ją swo je dzie -
ła ar tyst ki zwią za ne z Pra cow nią Pa pie ru ASP im. Wła dy sła wa Strze miń skie go
w Ło dzi: prof. Ewa Lat kow ska -Żych ska, dr hab. Mag da le na So boń oraz Bar ba ra
My dlak. Ty tuł wy sta wy Po li fo nia (28.07-7.01.2018)
POL SKI PIE NIąDZ PA PIE RO WY W POL SCE od je go po cząt ków w 1794 r. Eks po zy -
cja skła da się z trzech blo ków te ma tycz nych: Hi sto ria Bank no tów, Fał sze rze
Bank no tów, Pro duk cja Bank no tów. Każ dy z nich wy po sa żo ny zo stał w no wo -
cze sne urzą dze nia au dio wi zu al ne, umoż li wia ją ce ła twiej szy i atrak cyj niej szy od -
biór za pre zen to wa nych w eks po zy cji ma te ria łów.

Wy sta wy do sto so wa ne la osób z dys funk cją wzro ku,  słu chu oraz ru chu

Lo re na Are va lo
MEMORIAS DEL AGUA
21 lipca 18:00

Macondo, ul. Pomorska 19 we Wrocławiu

Po cho dzę z Pe ru, gdzie ja ko dziec ko
od wie dza łam mo ich dziad ków w ama -
zoń skiej dżun gli, a miesz ka łam w Li -
mie, sto li cy Pe ru. Dzi siaj, czer piąc ze
wspo mnień o tych od mien nych od sie -
bie miej scach, stwo rzy łam se rię ry sun -
ków opo wia da ją cą o ro zu mie niu na tu -
ry, toż sa mo ści, ko rze niach, snach, nie -
zna ne go, sza ma ni zmu, le gend, hi sto rii.
Za pra szam w po dróż w dziw ny świat
pe ru wiań skiej rze czy wi sto ści.

Lo re na Are va lo

Mar ta Frej Memy
Do 29 lipca

BWA Jelenia Góra ul. Długa 1
Ab sol went ka ASP w Ło dzi. ma lar ka,
ilu stra tor ka, ani ma tor ka kul tu ral na,
pre ze ska Fun da cji Kul tu ro ho lizm.
Lau re at ka na gro dy Oku la ry Rów no -
ści 2015, przy zna wa nej przez Fun da -
cję im. Iza be li Ja ru gi -No wac kiej.
Współ au tor ka książ ki „Me my i Graf fy”
z Agniesz ką Graff. Pra cu je w Cen trum
Pro mo cji Mło dych w Czę sto cho wie.
Wy sta wa me mów in ter ne to wych. Ob -
ra zów z tek stem ko men tu ją cych ota -
cza ją cą nas rze czy wi stość. Mar ta Frej,
po szu ku jąc in spi ra cji do swo ich ar ty -
stycz nych dzia łań, prze no si tą po pu lar -
ną for mę na te ren sztu ki. Two rzy ry sun -
ki, któ rych wzo rzec opie ra się na zdję -
ciach i ob ra zach zna le zio nych w sie ci.

Wstęp wolny!

WIZJA SZKŁA EDYCJA V
do 3 września Muzeum Karkonoskie, ul. Jana Matejki 28 w Jeleniej Górze
Na wy sta wie pre zen to wa ne są pra ce stu den tów wy ko na ne na wy dzia le Ce ra -
mi ki i Szkła, któ re go dzie ka nem jest prof. Ka zi mierz Paw lak. Pra ce zo sta ły wy -
bra ne przez człon ków Ko ła Na uko we go stu den tów wy dzia łu w kon sul ta cji z kie -
row ni kiem ka te dry dr. Agniesz ką Le śniak Ba na sik. Za kres prac obej mu je dzie ła
wy ko na ne w pra cow niach: Szkła w Ar chi tek tu rze, Pod staw Szkła Użyt ko we go,
Pro jek to wa nia Szkła Użyt ko we go przez stu den tów stu diów li cen cjac kich i ma -
gi ster skich. Pra ce po ka zu ją in dy wi du al ne wi dze nie szkła i je go prak tycz ne wy -
ko rzy sta nie. Wy sta wa or ga ni zo wa na w ra mach Art & Glass Fe sti wal.



Te le mach Pi lit si dis
Prze mi ja nie
Do 27 sierp nia

Ga le ria Sztu ki w Le gni cy, Plac Katedralny 1 
Pi lit si dis uro dził się 7 stycz nia 1941 ro -
ku w Ki vo tos w Gre cji. Stu dio wał w ASP
w Kra ko wie, uzy sku jąc w 1967 ro ku dy -
plom w Pra cow ni Ma lar stwa pro fe so ra
Je rze go No wo siel skie go.
Jest ar ty stą nie zwy kle ak tyw nym twór -
czo, zre ali zo wał 65 wy staw in dy wi du al -
nych i uczest ni czył w po nad 380 wy sta wach zbio ro wych w kra ju i za gra ni cą. Przez
wie le lat pra co wał ja ko wy kła dow ca na uczel niach i w szko łach pla stycz nych.
Od 1976r. miesz ka i pra cu je w Gło go wie gdzie był ani ma to rem wie lu przed się -
wzięć ar ty stycz nych zwią za nych z dzia łal no ścią gło gow skie go śro do wi ska twór -
cze go. Jest po strze ga ny ja ko ar ty sta, po eta, fi lo zof i pe da gog jed no cze śnie. Zaj mu -
je się ma lar stwem, ry sun kiem, gra fi ką i fo to gra fią. Otrzy mał wie le na gród i wy róż -
nień na kra jo wych i za gra nicz nych wy sta wach sztu ki. Jest rów nież au to rem 13
to mi ków wier szy oraz po wie ści au to bio gra ficz nej „Bez sen ne oko”.
Prze mi ja nie jest wy sta wą prze kro jo wą.

Oksana Gordiiko Malarstwo
Błysk światła i kolorów. 
6 lipca 17:00

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

Dzien ni kar ka, sce na rzyst ka i re ży ser ka
fil mów do ku men tal nych. Ukoń czy ła
stu dia na Pań stwo wym Uni wer sy te cie
imie nia Ta ra sa Szew czen ko w Ki jo wie,
na kie run ku dzien ni kar stwo, po sia da
licz ne zwy cię stwa w ukra iń skich i mię -
dzy na ro do wych kon kur sach i fe sti wa -
lach programłów te le-ra dio wych.
W 2012 ro ku za czę ła ma lo wać. Na le ży
do ar ty stów sta wia ją cych na cisk
na es te ty kę, po sia da in dy wi du al ne
twór cze po dej ście. Po słu gu je się nie -
zwy kłą tech ni ką trój wy mia ro we go
prze ka za nia ko lo rów. Jej głów nym
atu tem są kra jo bra zy i mar twa na tu -
ra. Jej pra ce znaj du ją się w pry wat -
nych ko lek cjach w Pol sce, Niem czech,
Szwaj ca rii, Ro sji i Ukra inie. 
Do 31 lip ca | Wstęp wolny!

Olga Nowicka Akwarele
Do 29 sierpnia
Klub Muzyki i Literatury,
pl. T. Kościuszki 10 we Wrocławiu
Ukoń czy ła Bia ło ru ską Aka de mię
Sztuk – kie ru nek Wzor nic two Pro duk cyj -
ne. Zaj mu je się pro jek to wa niem wnętrz.
Ni gdy nie my śla ła o tym, że by za jąć się
ma lar stwem, ale kil ka lat te mu za in te re -
so wa ła się akwa re la mi i to po waż nie
zmie ni ło jej ży cie.
Akwa re le Ol gi No wic kiej bez tru du wpro -
wa dza ją w świat za uro czeń i fa scy na cji.
Utrwa la jąc po po łu dnio wą chwi lę, doj rze -
wa ją cą w za cisz nym wnę trzu po ko ju,
prze ko nu je nas, że pięk no tkwi w po -
wsze dniej co dzien no ści, że war to za -
chwy cić się ulot ny mi od bla ska mi świa -
tła na szkli wie ce ra micz ne go wa zo nu
i fak tu rą ser we ty zdo bio nej an giel skim
ha ftem. Jej mar twe na tu ry prze po jo ne
są tę sk no tą za kimś, kto po zo sta wił

na ta le rzy ku ser nik i ocze ki wa niem na ko goś, kto za chwi lę do le je wo dy do wa zo nu
z kwia ta mi. Jesz cze wię cej ta jem nic i nie do mó wień znaj dzie my w ob ra zach od dy -
cha ją cych prze strze nią i świa tłem ple ne ru. Ar tyst ka wie dzie nas kre so wy mi dro -
ga mi wspól nej pol skiej i bia ło ru skiej hi sto rii, ku si uro kiem miejsc owia nych li te rac -
ką le gen dą, skła nia by wsłu chać się w da le kie echa hi sto rycz nych wy da rzeń. W tej
wę drów ce po dzi wia my za mek w Nie świe żu, (...) od wie dza my Me re czowsz czy znę
na Po le siu – miej sce uro dzin Ta de usza Ko ściusz ki, wstę pu je my do ma jąt ku Mic kie -
wi czów w Za osiu oraz do so pli cow skie go ogród ka Zo si.
Autorka tych obrazów posługuje się trudną techniką akwareli; trudną, gdyż
wymaga ona precyzji, zdecydowania i szybkości w procesie malowania, nie dając
prawie żadnej możliwości dokonywania poprawek i retuszy. 

Jerzy Bogacz
Klub czynny pn-pt w godz. 10:00-18:00 w so. 12:00-18:00 | Wstęp wolny

Izabella Degen 
Kwiatowe impresje. Malarstwo
1 lipca 17:00

Salonik artystyczny u Daphne,
ul. Ulanowskiego 22A, Wrocław

Artystka upra wia ma lar stwo szta lu go -
we i ma lu je ob ra zy re ali stycz ne, pej za -
że, por tre ty i kwia ty, pra ce wy ko nu je
w tech ni ce olej nej lub mie sza nej (olej,
akwa re la, pa ste le i techniki mieszane).



Zbi gniew Kar piń ski
Nie stru dzo ny ana li tyk ob ra zu
Do 31 sierp nia

Muzeum Historyczne, Pałac Królewski,
ul. Kazimierza Wielkiego 35
Ku ra tor ki: An na Ka nia-Saj,
Ka ta rzy na Kur piew ska

Zbi gniew Kar piń ski (1920-1996), żoł -
nierz AK, aresz to wa ny przez NKWD
i wy wie zio ny do so wiec kie go ła gru
(1945), po uciecz ce osie dlił się we Wro -
cła wiu. Wy bit ny ma larz, gra fik, zna ko -
mi ty ry sow nik. Kształ cił się w pra cow -
niach Eu ge niu sza Gep per ta, Le ona Do -
łżyc kie go i Emi la Krchy, na stęp nie pe -
da gog PWSSP we Wro cła wiu. 
Ko lo ry sta, eks pre sjo ni sta, twór ca ory gi nal nej kon cep cji „re ali zmu bez kom pro -
mi so we go”.
Eks po zy cja pre zen to wa na w Mu zeum Miej skim Wro cła wia jest na tu ral ną kon -
se kwen cją prze ka za nia przez prof. Sta ni sła wa R. Kor ty kę do zbio rów mu ze al -
nych de po zy tu twór czo ści ar ty sty. Ko lek cja ta po zwa la na peł ne i wy czer pu ją -
ce przed sta wie nie róż no rod no ści za rów no tech nik, jak i te ma tów po dej mo wa -
nych przez Kar piń skie go. Kon kret ne mo ty wy po tra fił on bo wiem opra co wy wać
i ana li zo wać po przez cier pli we two rze nie licz nych szki ców ma lar skich, mo no -
ty pii czy ry sun ków, aby po tem prze nie sio ne, w peł ni doj rza łe, uka zać je na swo -
ich ob ra zach. Cha rak te ry stycz ną ce chą je go twór czo ści jest więc pew na po wta -
rzal ność te ma tów, któ re po dej mo wał. Oprócz prac przy go to waw czych sa me
dzie ła ma lar skie by ły opra co wy wa ne przez nie go w kil ku lub kil ku na stu wer -
sjach ko lo ry stycz nych. Szcze gól nie wi dać tę ce chę na przy kła dach pej za żu, któ -
ry był je go ulu bio nym te ma tem. Po za kra jo bra zem ma lo wał rów nież mar twe
na tu ry, por tre ty, ak ty i sce ny ro dza jo we.

Zofia Kowalczyk
Ta ką dro gą idę | Malarstwo
3 lip ca 18:00

Salonik Trzech Muz, Wrocław ul. Zawalna 7
Ukoń czy ła – fi lo lo gię ro syj ską Uni wer -
sy te cie Wro cław skim. Pra cę ma gi ster -
ską na te mat Ko ro len ko a ma lar stwo
bro ni ła u prof. Zbi gnie wa Ba rań skie -
go, nie po dej rze wa jąc, że kie dyś sa ma
bę dzie zaj mo wać się ma lar stwem.
Dziś ma w swo im do rob ku po nad 90
wy staw. Jej pra ce znaj du ją się w zbio -
rach pry wat nych w Pol sce i za gra ni cą.
W pro gra mie wer ni sa żu kon cert
w wy ko na niu To ma sza Ra dzi szew -
skie go – gi ta ra, stu den ta AM im. Ka -
ro la Li piń skie go we Wro cła wiu

Do 27 lip ca w pn, śr, pt w g. 16:00-20:00

Ele wa tor sztu ki
Od 7 lipca

Ga le ria Miej ska, ul. Kieł ba śni cza 28, Wrocław
Ku ra to r: Mi ro sław Ja siń ski

Artyści: Ur szu la Broll, Te re sa Kę po wicz, Pa weł Try bal ski, Da riusz Mi liń ski, Be ata Kor nic ka -
-Ko nec ka, Ma tyl da Ko nec ka, Ja nusz Ko nec ki, Ka ta rzy na Szum ska, Zbi gniew Szum ski, Sta ni -
sław Szum ski, Mał go rza ta Ama ro wicz, Grze gorz Ło zni kow, Bo gu mi ła Twar dow ska -Ro ga ce -
wicz, Zbi gniew Frącz kie wicz. 

Bę dzie moż na zo ba czyć pra ce 14 ar ty stów z Ko tli ny Je le nio gór skiej two rzą cych
w roz ma itych tech ni kach, mię dzy in ny mi ma lar stwo, ry su nek, fo to gra fia, rzeź ba.

Do 19.08 | Wstęp wol ny!

Dariusz Miliński, Naukowcy i Kartoflarze,
2017, olej na płótnie

Stanisław Szumski, Bez tytułu, 2015,
akryl na płótnie

10. Światowe Igrzyska
Sportowe
Wrocław 20-30 lip ca 2017 r.
Do 13 sierpnia

Muzeum Poczty i Telekomunikacji,
ul. Z. Krasińskiego 1, Wrocław

Wy sta wa jest pre zen ta cją po nad 300
mi nia tu ro wych dzieł sztu ki ob ra zu ją -
cych nie mal wszyst kie dys cy pli ny spor -
to we roz gry wa ne pod czas The World
Ga mes 2017, na zy wa ny mi rów nież
Igrzy ska mi Spor tów Nie olim pij skich. Im -
pre za od by wa się za wsze rok po let nich
igrzy skach olim pij skich. Or ga ni zo wa -
na jest przez In ter na tio nal World Ga mes
As so cia tion pod pa tro na tem Mię dzy na -
ro do we go Ko mi te tu Olim pij skie go.
Po raz pierw szy od by ły się w 1981 r.
w mie ście San ta Cla ra, Kalifornia, USA.



Osso mo je Osso 
Pro jek cja fil mu i spo tka nie z re ż. Ja nem Strę kow skim
22 lipca 16:00 Gmach głów ny Osso li neum, ul. Szew ska 37, Re fek tarz
Wy da rze nie to wa rzy szą ce wy sta wie ju bi le uszo wej:
200 lat Osso li neum. 1817 – 2017
Jan Strę kow ski, re ży ser do ku men tal ne go fil mu Osso mo je Osso po świę co ne go
hi sto rii Za kła du Na ro do we go im. Osso liń skich, jest ab sol wen tem po lo ni sty ki
Uni wer sy te tu War szaw skie go. Od lat 70. był zwią za ny z opo zy cją, Współ pra co -
wał z Ko mi te tem Obro ny Ro bot ni ków, w la tach 80. dzia łał w So li dar no ści ja ko
dzien ni karz i re dak tor. Zwią za ny z Pol ską Kro ni ką Fil mo wą. Opu bli ko wał sze reg
ksią żek, jest au to rem słu cho wisk ra dio wych, sce na riu szy (m.in. stu pierw szych
od cin ków se ria lu Zło to pol scy) i fil mów do ku men tal nych.

Wstęp wolny!

Kino w Prozie Fil mo we biu ro po dró ży
Lipiec i sierpień wszystkie nie dzie le

Klub Pro za, Wro cław – Przej ście Garn car skie 2, II pię tro 
Fil mo we biu ro po dró ży to ha sło prze wod nie wa ka cyj ne go Ki na w Pro zie or ga -
ni zo wa ne go przez Wro cław ski Dom Li te ra tu ry. La tem, dzię ki wy świe tla nym fil -
mom, wi dzo wie co ty dzień prze nio są się do in ne go kra ju, a ich prze wod ni ka mi
bę dą wy bit ni re ży se rzy, któ rzy z da ne go re gio nu po cho dzą lub stwo rzy li ob ra zy
mu de dy ko wa ne. Pod czas dzie się ciu nie dziel nych wie czo rów zaprezentowane
zostaną dzie ła dwu dzie stu re ży se rów, dzię ki cze mu bę dzie  mo żna po znać róż -
ne spoj rze nia na da ny kraj, je go kul tu rę, lu dzi i kra jo bra zy. 
Or ga ni za to rzy wa ka cyj ne go cy klu za po wia da ją, że fil my bę dą re pre zen to wa ły
ki ne ma to gra fię na wy so kim po zio mie, do ce nio ną przez kry ty ków. Moż na li czyć
na pro duk cje kul to we, per ły kla sy ki, ale i rzad ko wy świe tla ne współ cze sne ob -
ra zy, a na wet na no wo ści. 

Wstęp wolny! Pik nik z po tań ców ką
15 lipca 17:00 Wstęp wol ny!

Muzeum Etnograficzne ul. Traugutta 111
Otwar te dla wszyst kich, bliż szych
i dal szych są sia dów mu zeum spo tka -
nie pik ni ko we na tra wie przy za byt ko -
wym bu dyn ku Mu zeum Et no gra ficz -
ne go – daw ne go let nie go Pa ła cu Bi -
sku pów Wro cław skich. Pik nik bę dzie
oka zją do wspól nej za ba wy przy gra -
nej na ży wo pol skiej mu zy ce tra dy cyj -
nej. Spo tka nie roz pocz nie się od za -
baw dla dzie ci, po nich wy stęp ka pe li,
któ ra po rwie do tań ca. Wła sne ko ce
i ko sze pik ni ko we mi le wi dzia ne!

Spo tka nie z ar ty stą
15 lipca 16:00 Na ta lia LL
22 lipca 16:00 Józef Robakowski

Pawilon Czterech Kopuł, ul. Wystawowa 1
Pod czas spo tkań to wa rzy szą cych wy -
sta wie No we ho ry zon ty w no wych me -
diach. Zja wi ska sztu ki pol skiej w la -
tach 1945–1981 bę dzie moż na po roz -
ma wiać z ar ty sta mi, któ rych pra ce
znaj du ją się na eks po zy cji.
Na ta lia LL zaj mu je się ma lar stwem, fo -
to gra fią, ry sun kiem, sztu ką per for man -
ce i wi deo. Współ za ło ży ciel ka Ga le rii
PEF MA FO we Wro cła wiu. Od 1975 r.
włą cza się do mię dzy na ro do we go ru -
chu sztu ki fe mi ni stycz nej, bio rąc udział
w licz nych sym po zjach i wy sta wach. 
Jó zef Ro ba kow ski, fo to graf, au tor fil -
mów, ob ra zów, in sta la cji, teo re tyk i pe -
da gog, jest współ za ło ży cie lem grup ar -
ty stycz nych: OKO, STKF PĘ TLA, ZE RO -
-61, KRĄG i po wo ła ne go w 1970r. w Ło -
dzi ze spo łu Warsz ta tu For my Fil mo wej
i Te le wi zyj nej Gru py Twór czej Sta cja Ł.

Wstęp wol ny!

Hi sto ria ema lii złot ni czej
15 lipca 14:00

Muzeum Narodowe we Wrocławiu,
pl. Powstańców Warszawy 5

Dzień otwar ty wo kół wy sta wy: Skar biec.
Złot nic two ar chi ka te dry wro-  cław skiej
Pod czas wy kła du pre le gent ka Elż bie -
ta Ga jew ska -Pro rok omó wi naj waż -
niej sze tech ni ki ema lii złot ni czej. Słu -
cha cze obej rzą przy tej oka zji wie le
przy kła dów dzieł daw ne go złot nic twa
ze Ślą ska i in nych ob sza rów Eu ro py.

Wstęp wol ny!

Mie siąc Spo tkań Au tor skich
Naj więk szy w Środ ko wej Eu ro pie fe sti wal li te rac ki 
2 lip ca 19:00
Mediateka, pl. Teatralny 5 we Wrocławiu
W cią gu 31 dni do Wro cła wia przy je dzie 62 au to rów z Pol ski, Ukra iny, Czech,
Sło wa cji oraz Gru zji w 31 dni. W tym ro ku go ściem ho no ro wym MSA jest Gru -
zja, wię cej uwa gi po świę ci my tak że ca łej Eu ro pie Wschod niej.
Pod czas in au gu ra cji Fe sti wa lu 2 lipca odbędzie się spo tka nie z mi strzem re -
por ta żu spe cja li zu ją cym się w pro ble ma ty ce Afry ki, Kau ka zu, Azji Środ ko wej
i Po łu dnio wej – Woj cie chem Ja giel skim. O godz. 20.30 wy stą pi pierw szy gość
z Gru zji: Da to Tu ra shvi li – wy bit ny pi sarz i dra ma turg, tłu ma czo ny na 7 ję zy -
ków, au tor po nad 16 ksią żek. W pol skim prze kła dzie Ju sty ny Ja ku bow skiej go -
ście usły szą frag ment po wie ści Po ko le nie dżin sów.

Wstęp wolny!

Wojciech Jagielski (PL) Dato Turashvili (GEO).



Kino na dachu: Soul Power
2 lipca 21:30

Ta ras na da chu – Mu zeum Współ cze sne
Wro cław, pl. Strze gom ski 2A

W związ ku z trwa ją cą do 21 sierp nia
wy sta wą fo to gra fii Gor do na Park sa
Apa rat to mo ja broń Mu zeum Współ -
cze sne Wro cław za pra sza na se rię
pro jek cji fil mo wych do ty czą cych te -
ma ty ki po dej mo wa nej przez słyn ne go
afro ame ry kań skie go fo to gra fa.
SO UL PO WER, reż. Jef frey Ku sa ma -
-Hin te, USA 2008, 93�
W 1974 r. naj więk sze gwiaz dy ame ry -
kań skie go so ulu i fun ku (wśród nich
m.in. Ja mes Brown, B.B. King i Ce lia
Cruz) po łą czy ły si ły by za grać trwa ją cy
trzy wie czo ry kon cert w sto li cy Za -
iru – Kin sza sie. Na po mysł stwo rze nia
ta kie go fe sti wa lu mu zycz ne go (zna ne -
go ja ko „Za ir „74”) wpa dli Hugh Ma se -
ke la i Ste wart Le vi ne. Uda ło im się
prze ko nać Do na Kin ga, or ga ni za to ra
walk bok ser skich, by kon cer ty po łą czyć
z le gen dar ną wal ką Mu ham ma da Ale -
go z Geo r gem Fo re ma nem. Kon cert
oka zał się jed nym z naj waż niej szych
wy da rzeń mu zy ki po pu lar nej XX w.

Wej ściów ki do od bio ru w dniu pro jek cji
w godz. 18:00-20:00 w ka sie MWW

Wy da rze nia to wa rzy szą ce wy sta -
wie ju bi le uszo wej:
200 lat Osso li neum. 1817-2017
1 lipca 12:00

Za kład Na ro do wy im. Osso liń skich
Gmach głów ny, ul. Szew ska 37 (zbiór ka
na dzie dziń cu, przy stud ni). | Wstęp wolny!
Czas: 2 h | Pro w: Al do na Mi kuc ka (Dział
Edu ka cji i Pre zen ta cji Zbio rów, Osso li neum)

Warsz ta ty dla dzieci (7-12 lat) po sia da -
czy  kar ty za dań i za ga dek.
Pod czas spo tka nia dzieci do wie dzą się,
jak w fa cho wy spo sób upo rząd ko wać swo je zbio ry. Uczest ni cy prze mie rzą z kar -
tą za dań i za ga dek frag ment osso liń skiej wy sta wy ju bi le uszo wej, że by po znać
ko lek cjo ne rów: J. M. Osso liń skie go i H. Lu bo mir skie go, któ rych bo ga te zbio ry
ksią żek, mo net, ry sun ków i ob ra zów da ły po czą tek dzi siej sze mu Osso li neum.
Można przy nie sie ść ma łą czę ści swo ich zbio rów, bę dzie je moż na wy ko rzy stać
pod czas warsz ta tów.

Re zer wa cja 71 335 64 83 pn-pt w godz. 8.00-15.00 | edu ka cja@osso li neum.pl

Wa ka cje w Osso li neum
Li piec i sier pień – dzie ci w wie ku 7–12 lat

Za ję cia od by wać się bę dą w każ dy czwar tek o godz. 10.00. | Czas trwa nia: 90 mi nut 
Pod czas spo tkań pro wa dzo nych przez pra cow ni ków Dzia łu Edu ka cji i Pre zen -
ta cji Zbio rów bę dzie moż na po znać bli żej bo gac two osso liń skich zbio rów oraz
usły szeć róż ne nie zwy kłe hi sto rie.
Wszyst kie za ję cia po łą czo ne są z warsz ta ta mi pla stycz ny mi. 

Re zer wa cja 71 335 64 83 pn -pt w godz. 8.00-15.00 | edu ka cja@osso li neum.pl
Miej sce spo tkań: gmach głów ny Osso li neum, ul. Szew ska 37 (zbiór ka na dzie dziń cu,
przy stud ni). Ma te ria ły pla stycz ne za pew nia Osso li neum. | Wstęp wol ny! 

6 lip ca 10:00 RY CER SKIE OPO WIE ŚCI 
Gdzie dziś moż na spo tkać ry ce rzy? Dzieci spraw dzą czy uda się ich od na leźć
na wy sta wie „200 lat Osso li neum”. Bę dzie to świet na oka zja, że by po roz ma -
wiać o zbro jach i mie czach oraz o śre dnio wiecz nych ma nu skryp tach czy epi ta -
fiach (i do wie dzieć się cóż to ta kie go). Wy ko na ją też wła sne tar cze her bo we. 

Pro wa dze nie: Al do na Mi kuc ka 

13 lipca 10:00 BI BLIO TECZ NE WĘ DRóW KI KSIĄ ŻEK 
Podczas zajęć dzieci prześledżą dro gę książ ki od jej za ku pu w księ gar ni do mo men -
tu, gdy tra fi do rąk czy tel ni ka w bi blio te ce, a tak że zo ba czą, jak wy glą da le gen dar -
na osso liń ska czy tel nia. Do wiedzą się, co to jest sy gna tu ra, jak szyb ko od szu kać
książ kę dla czy tel ni ka, a tak że te go, do cze go słu żą nu mer ki w czy tel ni.

Pro wa dze nie: Grze gorz Po lak 

20 lip ca 10:00 OSSO LIń SKIE POR TRE TY
Oglą da jąc mi nia tu ry przed sta wia ją ce kró lów i ary sto kra tów, por tre ty pięk nych dam
i współ cze sne fo to gra fie dzie ci po zna ją spo so by pre zen to wa nia po sta ci i atry bu ty
okre śla ją ce po zy cję spo łecz ną czy za wód por tre to wa nych. Pod czas warsz ta tu pla -
stycz ne go na ry su ją mi nia tu ro we au to por tre ty kred ka mi akwa re lo wy mi.

Pro wa dze nie: Te re sa So kół 

27 lip ca 10:00 PA PIER I PIó RO – O OSSO LIń SKICH RĘ KO PI SACH
Cen ne rę ko pi sy osso liń skie po cho dzą od wie lu zna nych osób. Trzy ma li je w swym
rę ku po pu lar ni pi sa rze, zna ko mi ci po eci, a tak że zna ne po sta cie, któ rych na zwi ska -
mi na zwa ne są uli ce w nie mal każ dym pol skim mie ście. Jak wy glą da ją rę ko pi sy
i dla cze go są tak cen ne? 

Pro wa dze nie: Grze gorz Po lak 

Mię dzy na mi, ko lek cjo ne ra mi 

Qu ap cia
pracownia otwarta
8 lipca 10:00, 16:30

Pra cow nia ce ra mi ki – Qu ap cia,
ul. J. Kacz mar skie go 7-9 we Wro cławiu

Bezpłatne warsz ta ty z ce ra mi ki i szkła
+ kwia ty w uni ka to wych do nicz kach
i in ne cie ka we przed mio ty ce ra micz ne
z pra cow nia nej ko lek cji.

Wstęp wolny!Zapisy: art@quapcia.pl



Kolektyw Pokolenie w Barbarze 
Wa ka cyj ne dar mo we warsz ta ty pla stycz ne dla dzie ci
3 lip ca – 18 sierp nia – 11:00-14:00

Bar Barbara we Wrocławiu, Sa la Ga le ria, ul. Świd nic ka, w cie płe dni przed wej ściem
Kre atyw ne wa ka cje spę dzo ne z bli ską oso bą to dla dziec ka bar dzo ra do sny
i cen ny roz wo jo wo czas. Pro jekt Ko lek tyw Po ko le nie od był się z suk ce sem
w ub.r. w Bra bra rze, gdzie dziad ko wie z wnucz ka mi bu do wa li sce no gra fię i ko -
stiu my ba śnio we, two rzy li zdro we sło dy cze czy ro dzin ną księ gę.
W tym ro ku  to również codzienne spotkania, inna zabawa i zadania plastyczne.
Każ de spo tka nie po prze dzo ne bę dzie krót kim wpro wa dze niem oraz za ba wą. 
Warsz ta ty po dzie lo ne zo sta ły na tur nu sy:
3-7 lip ca – Ty dzień Pędz la, Kle ju i Pa pie ru (ma lo wa nie i mo de lo wa nie)
10-14 lip ca – Ty dzień Rzeź by, Kon struk cji i Re cy klin gu (za ba wy z gli ną i ga ze ta mi)
14-18 sierp nia – Ty dzień Kre dek i Form Pla stycz nych (ma te ria ły pla stycz ne)

Udział jest dar mo wy i nie ogra ni czo ny, zaprasza Fun da cja Pa li wo Ar ty stycz ne

Ja poń skie wa ka cje
W kra inie wscho dzą ce go słoń ca
3-7 lipca 11:00-15:00
21-25 sierpnia 11:00 15:00

CK Agora, ul. Serbska 5A we Wrocławiu
Cen trum Kul tu ry Ago ra za pra sza
wszyst kie dzie ci wie ku od 7 do 10 lat
na za ję cia wa ka cyj ne po świę co ne kra -
inie kwit ną cej wi śni. 
Pod czas warsz ta tów pla stycz nych uczest ni cy za jęć wa ka cyj nych wy ko na ją ka -
li gra fię wiel ko for ma to wą i po skła da ją or gia mi, po zna ją cie ka wost ki do ty czą ce
Ja po nii, do wie dzą się jak ży ją tam tej sze dzie ci, po zna ją baj ki, le gen dy i hi sto rie
o praw dzi wych Sa mu ra jach i wo jow ni kach Nin ja.
Nie za brak nie też za jęć spor to wych oraz ka lam bu rów i ła mi głó wek na te mat hi -
sto rii, geo gra fii, czy wy na laz ków te go bo ga te go w in no wa cje kra ju. Uczest ni cy
na uczą się Mo rie Iki ma scho, czy li ja poń skiej wer sji pio sen ki „Szła dzie wecz ka
do la secz ka”, po zna ją pod sta wo we zwro ty z ję zy ka ja poń skie go pod okiem Moe
Ho ri ga mi i Kat su hi ko Shio ty, pod czas warsz ta tów ku li nar nych wspól nie z sze -
fem kuch ni w re stau ra cji Ago ra przy go tu ją su shi. Do dat ko wo dzieci zwiedzą
Mu zeum Pa na Ta de usza, gdzie we zmą udział w warsz ta tach pt. „Let nie za ba -
wy w dwor ku”, a na za koń cze nie spę dzą czas re kre acyj nie na ło dziach z Klu bem
Wio ślar skim Pe gaz.

Koszt: 100 zł/os./5 dni | www.cka go ra.pl | Info: tel. 71/3251483, wew. 107

Bra ve Kids 2017
Fi na ło wy spek takl we Wro cła wiu
10 lipca 17:00 i 19:00

Teatr Polski we Wrocławiu,
ul. G. Zapolskiej 3 

To już 8 od sło na nie zwy kłe go pro jek -
tu. W te go rocz nej edy cji weź mie
udział 164 dzie ci z ca łe go świa ta. 
Po dwóch ty go dniach spę dzo nych
w Wał brzy chu „od waż ne dzie ci” po ja dą
do Obor nik Ślą skich, gdzie wspól nie
z uczest ni ka mi pro jek tu, któ rzy przy ja -
dą tam z po zo sta łych miast, bę dą przy -
go to wy wa ły wiel ki spek takl fi na ło wy.
Zo sta nie on za pre zen to wa ny 10 lip ca
we wro cław skim Te atrze Pol skim.
Z po wo du du że go za in te re so wa nia
pu blicz no ści, w tym ro ku dzie cię cy ar -
ty ści wy stą pią dwu krot nie.
Bra ve Kids 2017 od bę dzie się rów nież
na Sło wa cji i w Gru zji.

Bi le ty: 40/35zł – Par ter | 30/25zł – Bal kon
25zł – Ro dzin ny 2 do ro słych + min. 2 dzie ci

Po ran ki z Pa no ra mą
4, 11, 18, 25 lipca 8:45

Panorama Racławicka, ul. Purkyniego 11

Za ba wa edu ka cyj na dla dzie ci w wie -
ku 6–12 lat. Dzieci zo ba czą dzie ło Ja na
Sty ki i Woj cie cha Kos sa ka. Bę dzie
moż na do wie dzieć się, kto jesz cze brał
udział w two rze niu ob ra zu, jak ar ty ści
po dzie li li się pra cą i ile cza su im ona
za ję ła. Pro wa dzą ca pod po wie, jak
oglą dać ten wy jąt ko wy ob raz. Uczest -
ni cy za jęć do wie dzą się też, co to jest
szta faż i z cze go jest zro bio ny. 

Pro wa dze nie: Iza be la Trem ba ło wicz -Chęć
Wstęp z bi le tem za 15 zł | Za pi sy

80’s 90’s Fan ta stic He ro es 
Do 6 lip ca Cen trum Kul tu ry Zamek, pl. Świę to jań ski 1 we Wro cławiu
Wy sta wa pre zen tu je 47 ory gi nal nych plansz ko mik so wych z su per bo ha te ra mi
i bo ha te ra mi fan ta sty ki lat 80- tych i 90-tych. Są to pra cę m.in. wy daw nictw
Ma rvel, DC, Dark Hor se, Ima ge, Dy na mi te…. au to rów ta kich jak Pat Ol li fe (USA),
Sal Bu sce ma (USA) Je sus Me ri no (Hisz pa nia), Joe Ben nett (Bra zy lia) Mi ke De -
oda to (Bra zy lia), Mi ke Mil ler (Ka li for nia). Wstęp wolny, pn-pt 8-20, so -nd: 10-18



O tym, jak Frę dzel ka
i Wier ci pięt ka spo tka ły
Cza pecz kę
Te atr Trip
12 lip ca 11:00

OOK, ul. Dwor co wa 26, Oborniki Śląskie
Sce na riusz: An na Bą czek -Lie ber, Jo an na
Pe lon | Re ży se ria: Zespół Teatru Trip 
Frę dzel ka: Aga ta Śli wa / Alek san dra Fie lek
Wier ci pięt ka: Na ta lia Ku biak / Ka ta rzy na
Du dek Hi po lit Sza re Piór ko, Dziub dziub,
Dzia dziuś Skrza tuś: Mar cin Lie ber

Baj ka opo wia da o lo sach dwóch skrza -
tów, któ re znaj du ją w le sie czap kę
wiel kie go ma ga Hi po li ta Sza re Piór ko.
Kie dy oka zu je się, że zo stał on za mie -
nio ny w po wie trze, skrza ty po sta na -
wia ją użyć wszyst kich sił, aby go od -
cza ro wać. By te go do ko nać bę dą po -
trze bo wa ły po mo cy dzie ci. Przed sta -
wie nie za chę ca dzie ci do ak tyw ne go
try bu ży cia oraz zwra ca uwa gę na po -
zy tyw ne re la cje, któ re po win ny ist nieć
mię dzy ro dzeń stwem.

Wstęp wolny!

Wakacje w Muzeum
Warsztaty dla dzieci 
1 lipca - 29 sierpnia

Muzeum Pana Tadeusza ZNiO 
Kamienica Pod Złotym Słońcem  Rynek 6

Warsz ta ty dla dzie ci – każ dy wto rek
i pią tek, godz. 10:00-11:30 
So bot nie warsz ta ty ro dzin ne – w każ -
dą so bo tę, godz. 12:00-13:30 
Wa ka cyj ny kurs ma lar stwa i ry sun ku
dla mło dzie ży i do ro słych – nie dzie le,
godz. 10:00 (9, 16, 23, 30 lip ca
oraz 6, 13, 20, 27 sierp nia).

Pół ko lo nie ar ty stycz ne
Dla dzie ci: 6-10 i 11-15 lat 
3-7 i 10-14 lip ca, 10:00-15:00

Klub Pod Ko lum na mi, pl. św. Ma cie ja 21
Za ję cia łą czą gry i za ba wy sce nicz ne
z roz wi ja niem wy obraź ni pla stycz nej.
Dzie ci zo sta ną wpro wa dzo ne w świat
te atru lal ko we go – bę dą po zna wać
pod sta wy tech ni ki gry w ma sce, gry
pa cyn ką, ma pe tem, lal ką ży wą rę ką
i ku kłą. Uczest ni cy wy ko na ją pro ste
lal ki te atral ne, re kwi zy ty oraz ele men -
ty sce no gra fii.

Koszt: 250 zł za 5 dni
Za pi sy i in for ma cje: in fo@ko lum ny.art.pl,
tel: 71 322 95 38

Wa ka cyj ne Nie dzie le we WRO Ma łe Po lis
2-30 lipca 12:30 – wszyst kie nie dzie le

Cen trum Sztu ki WRO, Wi dok 7 we Wrocławiu
W lip cu nie dziel ny pro gram dla dzie ci i ro dzi ców przyj mu je in ną for mu łę. W cza -
sie wa ka cyj nych spo tkań dzie ci przyj rzą się mia stu i ar chi tek tu rze, a po mo gą im
w tym róż no rod ne książ ki, do ty czą ce kon kret nych miast, spo so bów za miesz ki -
wa nia i roz wią zań ar chi tek to nicz nych, zgro ma dzo ne we WRO spe cjal nie na tę
oka zję. Wśród nich m.in. pop -upo wa książ ka Ar chi Tek tu ra, o zna nych bu dyn kach
War sza wy, kul to wy D.O.M.E.K. czy li Do sko na łe Oka zy Ma łych i Efek tow nych Kon -
struk cji, mi nio po wieść o wiel kich uczu ciach pod ty tu łem Ka wa ler ka, a tak że No -
wy Jork i Pa ryż z se rii Pi ża mo ra ma z do łą czo ną pa sko wa ną fo lią, któ ra wpra wia
ilu stra cje w ruch.
W cza sie spo tkań w swo bod nej at mos fe rze od bę dą się także dzia łania twór cze
i opro wa dzania po wy sta wie Me ga -Lo -Po lis, któ rej głów ny ele ment sta no wi in -
sta la cja bry tyj skie go ar ty sty Stan zy, zbu do wa na z 400 ze psu tych płyt głów nych
kom pu te rów, na po wierzch ni po nad 40m2, przed sta wia ją ca ma kie tę mia sta. 
Mo że ma cie w do mu swo ją ulu bio ną książ kę o mie ście? Przy nie ście ją ze so bą!

www.wro cen ter.pl | Wstęp wol ny!

Wa ka cyj ne Nie dzie le we WRO 

Ma łe Po lis | Wstęp wolny
2, 9, 16, 23, 30 lipca 12:30
Cen trum Sztu ki WRO, Wi dok 7 we Wrocławiu fo
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KALENDARIUM LIPIEC 2017
WAKACYJNE WARSZTATY RODZINNE
12:00-13:30 Muzeum Pana Tadeusza
MIęDZY NAMI, KOLEKCJONERAMI
Warsztaty dla rodzin z kartą zadań i
zagadek, realizowane w ramach 
200-lecia Ossolineum
12:00 Ossolineum
DOLNOŚLąSKA 
GIEŁDA FONOGRAFICZNA
13:00-15:00 Firlej
URODZINY PRZESTRZENI
14:00 Przestrzeń
CREEPY Warsztaty performatywne
dla dorosłych, prowadzenie Izabella
Chamczyk
15:00 Muzeum Współczesne Wrocław
WAKACYJNE PODRóŻE W MUZEUM
– SŁONECZNA ITALIA
16:00 Muzeum Narodowe

DLA DZIECI » » » 
PARA-BUCH, KOLOR W RUCH! 
12:00 Muzeum Narodowe
AFRYKAŃSKA PRZYGODA
13:00 Wrocławski Teatr Lalek
ŁAUMA, CZYLI CZAROWNICA
premiera spektaklu plenerowego
21:00 Teatr Dramatyczny, Wałbrzych

2 LIPCA NIEDZIELA
KONCERTY » » » 

KRESOWIACY WROCŁAWIANOM
FESTIWAL KULTURY  KRESóW
16:00 Centrum Kultury Wrocław-Zachód
PIOSENKA NIE ZNA GRANIC
18:00 Centrum Kultury Muza, Lubin

BALÁZS SZABÓ
XII Wieczory Organowe
u Bozej Opatrznosci
19:00 Ewangelicki Kościół Opatrzności
Bożej
NON SOLA SCRIPTA
19:00 Kościół św. Krzyża
YC-CY, UGORY , P*I*G
19:30 Carpe Diem - Wrocław
MóJ ULUBIONY MŁYNARSKI
XXI FESTIWAL MUZYKI KAMERALNEJ
WIECZORY W ARSENALE
20:00 Muzeum Militariów

SPEKTAKLE » » » 
OKNO NA PARLAMENT
19:00 T[PL, Scena Kameralna
HAMLET – KOMENTARZ
CZYLI WOJNA W MIKROSKALI
premiera 19:30 Teatr Pieśń Kozła

FILMY » » » 
PIRACI Z KARAIBóW: 
ZEMSTA SALAZARA
16:00 Strzegomskie Centrum Kultury
GWIAZDY
18:00 Strzegomskie Centrum Kultury
LADY M. 20:00 Grand, Jelenia G.
KINO NA DACHU: SOUL POWER
21:30 Muzeum Współczesne Wrocław

SPOTKANIA » » » 
WAKACYJNEY KURS MALARSTWA
i rysunku dla młodzieży i dorosłych
10:00 Muzeum Pana Tadeusza
SZKŁO MŁODYCH spotkanie z cyklu
Niedziela w Muzeum
11:00 Muzeum Karkonoskie w Jeleniej G.

1 LIPCA SOBOTA
KONCERTY » » » 

MUZYCZNA PODRóŻ DO WŁOCH
To masz Ra dzi szew ski – gi ta ra
Syl wia Go ra jek – śpiew
17:00 Muzeum Narodowe
FESTIWAL KULTURY KRESOWEJ
Aksamitki, Cantica Anima, 
Srebrne Głosy
18:00 Wrocławski Klub Formaty

SPEKTAKLE » » »
OKNO NA PARLAMENT
19:00 T[PL, Scena Kameralna
CYRKUŚNIKI KABARET HRABI
20:00 Sala Koncertowa Radia Wrocław 
PSYCHOTEATR UŚPIENI
20:00 Centrum Kultury Wrocław-Zachód

FILMY » » » 
GWIAZDY
18:00 Strzegomskie Centrum Kultury
LADY M. 20:00 Grand, Jelenia G.

WYSTAWY » » » 
WIZJA SZKŁA EDYCJA V
Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze
KWIATYPOLSKIE
11:00 Galeria Dizajn BWA
IZABELLA DEGEN 
KWIATOWE IMPRESJE
Wernisaż i wystawa malarstwa 
17:00 Salonik artystyczny u Daphne

SPOTKANIA » » »
Tę CZO WY KO CYK NA DOL NO ŚLą -
SKICH WARSZ TA TACH CRA FTO WYCH
9:00 Studium Edukacji Ekologicznej

CETIK w Stroniu Śląskim, ul. Kościuszki 18



LUKSUSOWE MIASTO: CONIEDZIELNE
WARSZTATY RODZINNE NA
WYSTAWIE CZARNA WIOSNA
13:30 Muzeum Współczesne Wrocław
SOCJOLOG W MUZEUM. 
czy li su biek tyw ne, nie ku ra tor skie
opro wa dza nie po wy sta wie Ewy
Axel rad Szta ma
15:00 Muzeum Współczesne Wrocław

DLA DZIECI » » » 
NIEDZIELNE PORANKI WE WRO
12:30 Centrum Sztuki WRO
AFRYKAŃSKA PRZYGODA
13:00 Wrocławski Teatr Lalek
ZIEMIANIE
15:00 Wrocławski Teatr Lalek
ĆWICZ AWAN GAR Dę 
– DZI KIE ZA Ję CIA
16:00 Galeria Awangarda BWA
ŁAUMA, CZYLI CZAROWNICA 
premiera spektaklu plenerowego
21:00 Teatr Dramatyczny, Wałbrzych

3 LIPCA PONIEDZIAŁEK
SPEKTAKLE » » » 

HAMLET – KOMENTARZ
CZYLI WOJNA W MIKROSKALI
19:30 Teatr Pieśń Kozła
BRAVE KIDS 
W OBORNIKACH ŚLąSKICH
15:00-20:00 Obornicki Ośrodek Kultury
ZOFIA KOWALCZYK TAKą DROGą IDę
otwar cie wy sta wy ma lar stwa i kon -
cert gi ta ro wy w wy ko na niu To ma sza
Ra dzi szew skie go
18:00 Salonik Trzech Muz

FILMY » » » 
LADY M. 20:00 Grand, Jelenia G.

SPOTKANIA » » » 
PRZYCINANIE SZKŁA
10:00 galeria TYC ART

USZYJ MASKOTKę. KOT, PIES, SŁOŃ.
17:00 Robótki Stefci

DLA DZIECI » » » 
WAKACJE Z TEATREM PLASTYCZNYM
ZACZAROWANE ZAMCZYSKO
7:30-16:30 CRZ Krzywy Komin
TYDZIEŃ PęDZLA, KLEJU I PAPIERU
KOLEKTYW POKOLENIE
11:00-14:00 Barbara
PóŁKOLONIE STREFA DZIECI 
W GALERII TęTNO
8:00-16:00 Galeria Sztuki TęTNO

4 LIPCA WTOREK
SPEKTAKLE » » » 

TEATR IMPROWIZACJI IMPROKRACJA:
KRóTKIE FORMY
20:00 Vertigo Jazz Club & Restaurant

FILMY » » » 
LADY M. 20:00 Grand, Jelenia G.
KRONIKI DNI OBLęŻENIA 
KS. PAUL PEIKERT
17:00 Dolnośląska Biblioteka Publiczna

SPOTKANIA » » » 
WAKACYJNE PODRóŻE W MUZEUM
– SŁONECZNA ITALIA
16:00 Muzeum Narodowe
WARSZTATY SAMBY BRAZYLIJSKIEJ
18:00-19:00 Klub Pod Kolumnami

DLA DZIECI » » » 
WAKACJE Z TEATREM PLASTYCZNYM
ZACZAROWANE ZAMCZYSKO
7:30-16:30 CRZ Krzywy Komin
WAKACYJNE PORANKI Z PANORAMą 
8:45 Panorama Racławicka
WAKACYJNE WARSZTATY DLA DZIECI
10:00-11:30 Muzeum Pana Tadeusza
TYDZIEŃ PęDZLA, KLEJU I PAPIERU
KOLEKTYW POKOLENIE
11:00-14:00 Barbara
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PODSTAWY SZYCIA. OBSŁUGA
MASZYNY I STOPEK.
17:00 Robótki Stefci
SZTAMA. SENSUALNE WARSZTATY
INTEGRACYJNE WOKóŁ WYSTAWY
EWY AXELRAD prowadzenie:
Magdalena Skowrońska, Bartek Lis
18:00 Muzeum Współczesne Wrocław
WARSZTATY SAMBY BRAZYLIJSKIEJ
18:00-19:00 Klub Pod Kolumnami

DLA DZIECI » » » 
WAKACJE Z TEATREM PLASTYCZNYM
ZACZAROWANE ZAMCZYSKO
7:30-16:30 CRZ Krzywy Komin
BRZDąC W MUZEUM
warsz ta ty dla ro dzi ców z dzieć mi do
2 lat w ra mach ak cji #Mu ze al nia ki
11:00 Muzeum Pana Tadeusza

TYDZIEŃ PęDZLA, KLEJU I PAPIERU
KOLEKTYW POKOLENIE
11:00-14:00 Barbara
PRZYGODA Z ILUSTROWANIEM
BAJEK I WIERSZYKóW 
12:00, 14:00 Muzeum Narodowe

6 LIPCA CZWARTEK
KONCERTY » » » 

3-0-3 TANGO FUSION 
20:00 Klub Stary Klasztor

SPEKTAKLE » » » 
BRAVE KIDS 
W OBORNIKACH ŚLąSKICH
14:00-16:00 Obornicki Ośrodek Kultury

FILMY » » » 
LADY M. 20:00 Grand, Jelenia G.

WYSTAWY » » » 
BŁYSK ŚWIATŁA I KOLORóW
MALARSTWO OKSANY GORDIIKO
17:00 Klub – Galeria Sztuki DSAP
80’S 90’S FANTASTIC HEROES
18:00 Centrum Kultury Zamek

SPOTKANIA » » » 
RYCERSKIE OPOWIEŚCI 
prowadzenie Aldona Mikucka
10:00 Ossolineum
WARSZTATY SAMBY BRAZYLIJSKIEJ
18:00-19:00 Klub Pod Kolumnami
SPANISH MEETING 19:00 Macondo
WYKŁADY NA LEŻAKACH. Adam
Kruk: Kto jest dziś murzynem kina
19:00 Muzeum Współczesne Wrocław

DLA DZIECI » » » 
WAKACJE Z TEATREM PLASTYCZNYM
ZACZAROWANE ZAMCZYSKO
7:30-16:30 CRZ Krzywy Komin
WAKACJE W OSSOLINEUM
zajęcia wakacyjne dla dzieci
10:00 Ossolineum
TYDZIEŃ PęDZLA, KLEJU I PAPIERU
KOLEKTYW POKOLENIE
11:00-14:00 Barbara
CYGAŃSKA BIŻUTERIA
12:00 Muzeum Etnograficzne

7 LIPCA PIąTEK
KONCERTY » » » 

MUSZ TRA PA RAD NA I KON CERT
OR KIE STRY KO MEN DY PO LI CJI WE
WRO CŁA WIU
IV Festiwal im. Włodka Szomańskiego
18:00 Rynek, Mieroszów
LITANIA DO POLSKICH ŚWIę -
TYCH – SAN TO SUB I TO
IV Festiwal im. Włodka Szomańskiego
19:00 Sala Spotkań MCK, Mieroszów

KIM JEST TEN PAN? 
KIM JEST TA PANI?  
14:00 Pawilon Czterech Kopuł
KWIATY Z BIBUŁY
14:00 Muzeum Etnograficzne

5 LIPCA ŚRODA
KONCERTY » » » 

GITAROWY WIECZóR
XXI FESTIWAL MUZYKI KAMERALNEJ
WIECZORY W ARSENALE
20:00 Muzeum Militariów

FILMY » » » 
LADY M. 20:00 Grand, Jelenia G.

WYSTAWY » » » 
KąPIEL W SZTUCE 18:00 Macondo

SPOTKANIA » » » 
PRZYCINANIE SZKŁA
10:00 galeria TYC ART

Organizator: Para�a Ewangelicko-Augsburska we Wrocławiu, ul. Kazi mie rza Wiel kiego 29, 50–077 Wro cław, tel. (+71) 343 47 30, faks: (+71) 372 37 48, e-mail: wroclaw@luteranie.pl

XII Międzynarodowy Festiwal

1517-2017 Jubileusz 500 lat Reformacji

fe

u Bozej Opatrznosci
Wieczory Organowe

ZADANIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW:

GMINY WROCŁAW

PATRONATY HONOROWE:

RAFAŁ DUTKIEWICZ
PREZYDENT 
WROCŁAWIA 
 

CEZARY PRZYBYLSKI
MARSZAŁEK 
WOJEWÓDZTWA  
DOLNOŚLĄSKIEGO 

BP WALDEMAR PYTEL
ZWIERZCHNIK DIECEZJI 
WROCŁAWSKIEJ KOŚCIOŁA 
EWANGELICKO-AUGSBURSKIEGO

2 lipca
Balázs Szabó

9 lipca
Adam Tański

16 lipca
Age-Freerk Bokma

23 lipca
Jan Mroczek

30 lipca
Wolfgang Seifen

6 sierpnia
Tomasz Zebura

Ewangelicki Kościół Opatrzności Bożej
we Wrocławiu

 ul. Kazimierza Wielkiego 29

 WSTĘP WOLNY

wszystkie koncerty rozpoczynają się 
o godz. 19.00

 www.wieczoryorganowe.pl

kierownik artystyczny
Dawid Ślusarczyk

w r o c l a w . p l



CZY LUBI PANI BRAHMSA ?
XXI FESTIWAL MUZYKI KAMERALNEJ
WIECZORY W ARSENALE
20:00 Muzeum Militariów

SPEKTAKLE » » » 
BRAVE KIDS 
W OBORNIKACH ŚLąSKICH
14:00-16:00 Obornicki Ośrodek Kultury

SPOTKANIA » » » 
PRZYCINANIE SZKŁA
10:00 galeria TYC ART
DNI FANTASTYKI 2017
14:00 Centrum Kultury Zamek
FRENCH MEETING 19:00 Macondo

DLA DZIECI » » » 
WAKACJE Z TEATREM PLASTYCZNYM
ZACZAROWANE ZAMCZYSKO
7:30-16:30 CRZ Krzywy Komin
TYDZIEŃ PęDZLA, KLEJU I PAPIERU
KOLEKTYW POKOLENIE
11:00-14:00 Barbara
CZEKA NA POCIąG LOKOMOTYWA 
12:00, 14:00 Muzeum Narodowe

8 LIPCA SOBOTA
KONCERTY » » » 

SPO TKA NIE Z TOM KIEM OŚWIE CIŃ SKIM
IV Festiwal im. Włodka Szomańskiego
11:00 Hala Widowiskowa, Mieroszów
KON KURS WO KAL NY O STA TU ET Kę
„SZKLA NE GO SZO MO LA 2017”
RE CI TAL MAL WI NY JAŃ TA
IV Festiwal im. Włodka Szomańskiego
18:00 Sala Spotkań MCK, Mieroszów
WIOLONCZELA W RęKACH MISTRZA
XXI FESTIWAL MUZYKI KAMERALNEJ
WIECZORY W ARSENALE
20:00 Muzeum Militariów
ANATHEMA ACOUSTIC 20:00 Firlej

SPEKTAKLE » »  
BRAVE KIDS 
W OBORNIKACH ŚLąSKICH
16:00 Obornicki Ośrodek Kultury

SPOTKANIA » » » 
PRACOWNIA OTWARTA
10:00-16:30 Pracownia ceramiki - Quapcia
WAKACYJNE WARSZTATY RODZINNE
12:00-13:30 Muzeum Pana Tadeusza
SKARB KA TE DRY 
– SKARB WRO CŁA WIA
wykład Jacka Witeckiego
14:00 Muzeum Narodowe
BALLANGA NA WAKACJE 
potańcówka folkowa
20:00 Wędrówki Pub

WYCIECZKI » » » 
CZESKIE REZYDENCJE 
– CHLUMEC NAD CIDLINOU I KAĆINA
info: 509 550 645 BOT Podróżnik

DLA DZIECI » » » 
HI STO RIE ŚWIę TYCH W ZŁO CIE
I SRE BRZE ZA PI SA NE 
10:30 Muzeum Narodowe

9 LIPCA NIEDZIELA
KONCERTY » » » 

KONCERT LAUREATóW KONKURSU
WOKALNEGO, KONCERT MUSICALE,
MUSICALE...
IV Festiwal im. Włodka Szomańskiego
18:00 Sala Spotkań MCK, Mieroszów
PIOSENKA JEST DOBRA 
NA WSZYSTKO
18:00 Centrum Kultury Muza, Lubin
ADAM TAŃSKI
XII Wieczory Organowe
u Bozej Opatrznosci
19:00 Ewangelicki Kościół Opatrzności
Bożej
NON SOLA SCRIPTA
19:00 Kościół św. Krzyża
LEGENDARNY VIVALDI
XXI FESTIWAL MUZYKI KAMERALNEJ
WIECZORY W ARSENALE
20:00 Muzeum Militariów



SPEKTAKLE » » »
BRAVE KIDS 
17:00 Obornicki Ośrodek Kultury

FILMY » » »
KINO NA DACHU: ZŁOTA KLATKA
21:30 Muzeum Współczesne Wrocław

SPOTKANIA » » » 
ROBIMY PORTRETY Coniedzielne
Warsztaty Rodzinne na wystawie
Gordona Parksa Aparat to moja broń
13:30 Muzeum Współczesne Wrocław
NIEDZIELA 
Z MICHAIŁEM BUŁHAKOWEM
16:00 Macondo

DLA DZIECI » » » 
WARSZTATY CYK-CY-RYK 3-5 lat
11:00 Wrocławski Teatr Lalek
NIEDZIELNE PORANKI WE WRO
12:30 Centrum Sztuki WRO
WARSZTATY CYK-CY-RYK 6-8 lat
13:00 Wrocławski Teatr Lalek

10 LIPCA PONIEDZIAŁEK
KONCERTY » » » 

MUSIC IS MY AEROPLANE #47
20:00 Macondo

SPOTKANIA » » » 
PRZYCINANIE SZKŁA
10:00 galeria TYC ART
ZRóB SWOJą PIERWSZą GRAFIKę
16:00 Otwarte Pracownie Artystyczne

DLA DZIECI » » » 
PóŁKOLONIE STREFA DZIECI 
W GALERII TęTNO
8:00-16:00 Galeria Sztuki TęTNO
TY DZIEŃ RZEź BY, KON STRUK CJI I RE -
CY KLIN GU. KOLEKTYW POKOLENIE
11:00-14:00 Barbara

PRZYGODY MAŁYCH KUCHARZY
letnie warsztaty kulinarne
7:30-16:30 CRZ Krzywy Komin

11 LIPCA WTOREK
SPEKTAKLE » » » 

HAMLET – KOMENTARZ
CZYLI WOJNA W MIKROSKALI
19:30 Teatr Pieśń Kozła

SPOTKANIA » » » 
WAKACYJNE PODRóŻE W MUZEUM
– OGNISTA HISZPANIA
11:00 Muzeum Narodowe
ZRóB SWOJą PIERWSZą GRAFIKę
16:00 Otwarte Pracownie Artystyczne
WARSZTATY SAMBY BRAZYLIJSKIEJ
18:00-19:00 Klub Pod Kolumnami

DLA DZIECI » » » 
WAKACYJNE PORANKI Z PANORAMą 
8:45 Panorama Racławicka
WAKACYJNE WARSZTATY DLA DZIECI
10:00-11:30 Muzeum Pana Tadeusza
TY DZIEŃ RZEź BY, KON STRUK CJI I RE -
CY KLIN GU. KOLEKTYW POKOLENIE
11:00-14:00 Barbara
FOTOGRAFICZNE DOMINO 
11:00 Pawilon Czterech Kopuł
EKOTKANIE
12:00 Muzeum Etnograficzne

12 LIPCA ŚRODA
SPEKTAKLE » » » 

NARWANI TALK SHOW!
19:00 Klub PROZA
HAMLET – KOMENTARZ
CZYLI WOJNA W MIKROSKALI
19:30 Teatr Pieśń Kozła
IRGI SPOTKANIE Z LITERA TU -
Rą – SPEKTAKL IMPROWIZOWANY
20:00 Wędrówki Pub

KONCERTY » » » 
WOJTEK JUSTYNA TREEOH! 
FEAT. POLIANA VIEIRA
20:00 Stara Piwnica

SPOTKANIA » » » 
PRZYCINANIE SZKŁA
10:00 galeria TYC ART
ZRóB SWOJą PIERWSZą GRAFIKę
16:00 Otwarte Pracownie Artystyczne
WARSZTATY SAMBY BRAZYLIJSKIEJ
18:00-19:00 Klub Pod Kolumnami

DLA DZIECI » » » 
TY DZIEŃ RZEź BY, KON STRUK CJI I RE -
CY KLIN GU. KOLEKTYW POKOLENIE
11:00-14:00 Barbara
O TYM JAK
FRęDZELKAI WIERCIPIęTKA
SPOTKAŁY CZAPECZKę

11:00 Obornicki Ośrodek Kultury
WITAJ KOTECZKU NA KUBECZKU!
PROJEKTUJEMY BAJKOWE
DEKORACJE NACZYŃ 
12:00, 14:00 Muzeum Narodowe

13 LIPCA CZWARTEK
KONCERTY » » » 

MUSIC IS MY AEROPLANE #48
19:00 Macondo
AGNOSTIC FRONT 19:00 Zaklęte Rewiry
POZA KONTROLą  wernisaż wystawy
Antoniny Joszczuk 
19:00 Galeria SiC!, pl. Kościuszki 9/10

SPOTKANIA » » » 
BIBLIOTECZNE WęDRóWKI KSIąŻEK 
prowadzenie Grzegorz Polak
10:00 Ossolineum
ZRóB SWOJą PIERWSZą GRAFIKę
16:00 Otwarte Pracownie Artystyczne
WARSZTATY SAMBY BRAZYLIJSKIEJ
18:00-19:00 Klub Pod Kolumnami

WYKŁADY NA LEŻAKACH. Maciej
Mandelt: Multikulturowość w kryzysie?
19:00 Muzeum Współczesne Wrocław

DLA DZIECI » » » 
WAKACJE W OSSOLINEUM
zajęcia wakacyjne dla dzieci
10:00 Ossolineum
TY DZIEŃ RZEź BY, KON STRUK CJI I RE -
CY KLIN GU. KOLEKTYW POKOLENIE
11:00-14:00 Barbara
Z KOMODą NA GŁOWIE
12:00 Muzeum Etnograficzne

14 LIPCA PIąTEK
KONCERTY » » » 

OLA TUROŃ 21:00 Przestrzeń
WYSTAWY » » » 

NOWE HORYZONTY W NOWYCH
MEDIACH. ZJAWISKA SZTUKI
POLSKIEJ W LATACH 1945–1981
oprowadzanie po wystawie czasowej 
17:00 Pawilon Czterech Kopuł

SPOTKANIA » » »
PRZYCINANIE SZKŁA
10:00 galeria TYC ART
ZRóB SWOJą PIERWSZą GRAFIKę
16:00 Otwarte Pracownie Artystyczne
WARSZTATY TAŃCA IRLANDZKIEGO
18:00-20:00 Klub Pod Kolumnami

DLA DZIECI » » » 
TY DZIEŃ RZEź BY, KON STRUK CJI I RE -
CY KLIN GU. KOLEKTYW POKOLENIE
11:00-14:00 Barbara



KO GU CIK, ŻA BA CZY SŁOŃ? WY STAR -
CZą NO ŻYCZ KI, PA PIER I DŁOŃ!
12:00, 14:00 Muzeum Narodowe

15 LIPCA SOBOTA
KONCERTY » » »

MUZYCZNA PODRóŻ DO HISZPANII
Tomasz Ra dzi szew ski – gi ta ra,
Ka rol Woź niak – gi ta ra
17:00 Muzeum Narodowe

SPOTKANIA » » » 
WARSZTAT RADYKALNEGO
WYBACZANIA Z GRą SATORI
11:00 Salonik artystyczny u Daphne
WAKACYJNE WARSZTATY RODZINNE 
12:00-13:30 Muzeum Pana Tadeusza
HISTORIA EMALII ZŁOTNICZEJ 
wykład Elżbiety Gajewskiej-Prorok
17:00 Muzeum Narodowe
SPOTKANIE Z ARTYSTą. NATALIA LL
16:00 Pawilon Czterech Kopuł
WAKACYJNE PODRóŻE W MUZEUM
– OGNISTA HISZPANIA
16:00 Muzeum Narodowe
ZRóB SWOJą PIERWSZą GRAFIKę
16:00 Otwarte Pracownie Artystyczne
WARSZTATY NOTES Z NICZEGO /
LOW COST BOOKBINDING #12
16:00 Macondo
PLE NE RO WY PIK NIK Są SIEDZ KI
Z TRA DY CYJ Ną PO TAŃ CóW Ką
17:00 Muzeum Etnograficzne

DLA DZIECI » » » 
POZA KADREM 
11:00 Pawilon Czterech Kopuł
W POSZUKIWANIU PRZYJACIóŁ
11:00, 16:00 Muzeum Narodowe
SPO TKA NIE Z AU TO RA MI KSIą ŻECZ KI
DOL NO ŚLą ZA CY. RO DZIN NY PRZE -
WOD NIK PO WY STA WIE STA ŁEJ
W MU ZEUM ET NO GRA FICZ NYM, OD -
DZIA LE MU ZEUM NA RO DO WE GO WE
WRO CŁA WIU
15:00 Muzeum Etnograficzne

16 LIPCA NIEDZIELA
KONCERTY » » » 

PIAF GRECO AZNAVOUR
18:00 Centrum Kultury Muza, Lubin
AGE-FREERK BOKMA
XII Wieczory Organowe
u Bozej Opatrznosci
19:00 Ewangelicki Kościół Opatrzności
Bożej
NON SOLA SCRIPTA
19:00 Kościół św. Krzyża

FILMY » » » 
KINO NA DACHU: SZKOŁA BABEL
21:30 Muzeum Współczesne Wrocław

SPOTKANIA » » » 
WAKACYJNEY KURS MALARSTWA
i rysunku dla młodzieży i dorosłych
10:00 Muzeum Pana Tadeusza
NIEDZIELNE PORANKI WE WRO
12:30 Centrum Sztuki WRO
ONA W KWIATACH: Coniedzielne
Warsztaty Rodzinne na wystawie
Aleksandry Śmigielskiej Dotknąć
13:30 Muzeum Współczesne Wrocław
SPOTKANIE Z ARTYSTą. 
JóZEF ROBAKOWSKI
16:00 Pawilon Czterech Kopuł

17 LIPCA PONIEDZIAŁEK
SPOTKANIA » » » 

PRZYCINANIE SZKŁA
10:00 galeria TYC ART

DLA DZIECI » » » 
PóŁKOLONIE STREFA DZIECI 
W GALERII TęTNO
8:00-16:00 Galeria Sztuki TęTNO
WAKACJE DLA NAJMŁODSZYCH
WARSZTATY DLA DZIECI 3-6 LAT
7:30-16:30 CRZ Krzywy Komin

18 LIPCA WTOREK
SPEKTAKLE » » » 

TEATR IMPROWIZACJI IMPROKRACJA:
W DUŻYM POKOJU
20:00 Vertigo Jazz Club & Restaurant

DLA DZIECI » » » 
WAKACYJNE PORANKI Z PANORAMą 
8:45 Panorama Racławicka
WAKACYJNE WARSZTATY DLA DZIECI
10:00-11:30 Muzeum Pana Tadeusza
ZOO FI LO ZO FIA. AN TO NI MI KO ŁAJ -
CZYK / CZŁOWIEK-MOTYL 
11:00 Pawilon Czterech Kopuł

KWIATY Z BIBUŁY
12:00 Muzeum Etnograficzne

19 LIPCA ŚRODA
KONCERTY » » » 

JAZZ NIGHT AT OSSOLINEUM 
200 LAT OSSOLINEUM
20:00 Ossolineum

FILMY » » » 
KINO W SCHRONIE: MALCOLM X
18:00 Muzeum Współczesne Wrocław

WYCIECZKI » » » 
POLESIE (CHEŁM I OKOLICE) 
ORAZ ZAMOŚĆ. 19-23 lipca
info: 509 550 645 BOT Podróżnik

SPOTKANIA » » » 
PRZYCINANIE SZKŁA
10:00 galeria TYC ART

DLA DZIECI » » » 
PTASZKI – FATAŁASZKI 
12:00, 14:00 Muzeum Narodowe

20 LIPCA CZWARTEK
WYSTAWY » » » 

ROBERT WIECZOREK
PRZEJŚCIE – TKANINA
18:00 Galeria Tkacka na Jatkach

SPOTKANIA » » » 
OSSOLIŃSKIE PORTRETY
prowadzenie Teresa Sokół
10:00 Ossolineum

DLA DZIECI » » » 
WAKACJE W OSSOLINEUM
zajęcia wakacyjne dla dzieci
10:00 Ossolineum
CYGAŃSKA BIŻUTERIA
12:00 Muzeum Etnograficzne

WY STA WA ZNACZ KÓW – Do 13 sierp nia
Mu zeum Pi TT, ul. Z. Kra siń skie go 1



21 LIPCA PIąTEK
SPEKTAKLE » » » 

ŚWIą TECZ NY POLIGON KABARETO-
WY, CZY LI IN AU GU RA CJA 9. SE ZO NU!
20:00 Klub PROZA

WYSTAWY » » » 
LORENA AREVALO 
MEMORIAS DEL AGUA
18:00 Macondo

SPOTKANIA » » » 
PRZYCINANIE SZKŁA
10:00 galeria TYC ART

DLA DZIECI » » » 
PIESKOWE PRZYGODY Z LICZENIEM 
12:00, 14:00 Muzeum Narodowe
ZIELONY KOPCIUSZEK
TEATR KULTURESKA
12:00 Centrum Kultury Muza, Lubin

22 LIPCA SOBOTA
KONCERTY » » » 

MOBILEE ROOFTOP HOSTED BY
ROOF PARTY W/ AND.ID LIVE 

& RALF KOLLMANN
14:00 Strefa Kultury Studenckiej 

SPEKTAKLE » » » 
NADWRAŻLIWI
19:00 Klub Pod Kolumnami

WYSTAWY » » » 
PICTORIAL QUILT
9:00-15:00 Robótki Stefci

SPOTKANIA » » » 
KURS INSTRUKTORA CERAMIKI 
11:00-17:00 Pracownia ceramiki - Quapcia
WAKACYJNE WARSZTATY RODZINNE
12:00-13:30 Muzeum Pana Tadeusza
WARSZTATY TWORZENIA PAPIERU
MARMURKOWEGO
16:00 Macondo
OSSO MOJE OSSO
projekcja filmu i spotkanie z
reżyserem Janem Strękowskim
16:00 Ossolineum

DLA DZIECI » » » 
ABSTRAKCJA NA PODWóRKU 
11:00 Pawilon Czterech Kopuł

ĆWICZ ZE STEFKą. CODZIENNE
ZABAWY WSPIERAJąCE ROZWóJ
MOWY.
16:00 Robótki Stefci

23 LIPCA NIEDZIELA
KONCERTY » » » 

KONCERT MUZYKI BRAZYLIJSKIEJ 
17:00 Obornicki Ośrodek Kultury
PAULINA GOŁęBIOWSKA
18:00 Centrum Kultury Muza, Lubin
LENA PIęKNIEWSKA 
18:00 Synagoga pod Białym Bocianem
JAN MROCZEK
XII Wieczory Organowe
u Bozej Opatrznosci
19:00 Ewangelicki Kościół Opatrzności
Bożej
NON SOLA SCRIPTA
19:00 Kościół św. Krzyża

SPOTKANIA » » » 
KURS INSTRUKTORA CERAMIKI 
10:00-16:00 Pracownia ceramiki - Quapcia
ŚNIADANIE Z MISTRZEM –
STANISŁAW WYSPIAŃSKI
11:00 Muzeum Narodowe
WAKACYJNEY KURS MALARSTWA
i rysunku dla młodzieży i dorosłych
10:00 Muzeum Pana Tadeusza
PODRóŻ / Z KSIąŻKą DO PATRZENIA: 
Coniedzielne Warsztaty Rodzinne
13:30 Muzeum Współczesne Wrocław
SOCJOLOG W MUZEUM
czyli subiektywne, niekuratorskie
oprowadzanie po wystawie Gordon
Parks: Aparat to moja broń.
Prowadzenie: Bartek Lis
15:00 Muzeum Współczesne Wrocław

Bogdan
Konopka
Â L E P E
Â C I A N Y

GALERIA
ENTROPIA
27.06–28.07.17 Klub Muzyki i Literatury,

pl. Kościuszki 10



WY CIECZ KI
KRA JO ZNAW CZE

8 LIPCA 2017
• CZESKIE REZYDENCJE

Chlumec nad Cidlinou | Kaćina

19-23 LIPCA 2017
• POLESIE

(CHEŁM i okolice) | ZAMOŚć
Re jo wiec | Kru pe | Za mość | Szcze -

brze szyn | So chy | Zwie rzy niec
| Wło da wa | Po le ski Park Na ro do wy

| Chełm | Ho ro dło | Hru bie szów

29 LIPCA 2017
• NIEMCY

Rammenau  – ba ro ko wy pa ła cyk
Gross se dlitz – ogród ba ro ko wy

Ba stei – per ła Sak so nii Szwajcarskiej

27 WRZE ŚNIA – 1 PAź DZIERNI KA
• BIESZCZADY JESIENNE

Bóbr ka – Mu zeum Prze my słu Naf -
to we go | prze jazd Biesz czadz ką Ko -
lej ką Wą sko to ro wą | przej ście spa -

ce ro we – Prze łęcz Wy żniań ska
– Ma ła Raw ka | Za gro da Po ka zo wa
Żu brów w Mucz nem | przej ście Wo -

ło sa te – Tar ni ca – Ustrzy ki Gór ne
| za po ra w So li nie – zwie dza nie

| Mu zeum Mły nar stwa i Wsi
Ustrzy ki Dol ne | Park Mi nia tur Sa -

kral nych w Mycz kow cach
| ru iny zam ku So bień

5-8 PAź DZIERNI KA
• SŁOWACJA – SPISZ

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

WAKACYJNE WARSZTATY DLA DZIECI
10:00-11:30 Muzeum Pana Tadeusza
POWRóT DO PRZEDSZKOLA 
11:00 Pawilon Czterech Kopuł

26 LIPCA ŚRODA
SPOTKANIA » » » 

PRZYCINANIE SZKŁA
10:00 galeria TYC ART

DLA DZIECI » » » 
KOMNATY KRóLEWSKIE 
12:00, 14:00 Muzeum Narodowe

27 LIPCA CZWARTEK
KONCERTY » » » 

SPOŁECZNA INAUGURACJA 
XVIII Festiwal Bachowski Świdnica
flash mob / Franz Marc Ensemble

Johannes Brahms: Sekstet
smyczkowy B-dur
18:30 Galeria Świdnicka, 
ul. Westerplatte 29, Świdnica
KRISTIAN BEZUIDENHOUT
FORTEPIAN HISTORYCZNY
XVIII Festiwal Bachowski Świdnica
20:00 Kościół Pokoju, Świdnica
PRIVATISSIMUM
FRANZ MARC ENSEMBLE
XVIII Festiwal Bachowski Świdnica
22:00 Świdnica

SPOTKANIA » » »
WARSZTATY TAŃCA IRLANDZKIEGO
18:00-20:00 Klub Pod Kolumnami

28 LIPCA PIąTEK
KONCERTY » » » 

RALPH ROUSSEAU VIOLA DA GAMBA
XVIII Festiwal Bachowski Świdnica
22:00 Kościół Zielonoświątkowy, Świdnica

WYSTAWY » » » 

NOWE HORYZONTY W NOWYCH
MEDIACH. ZJAWISKA SZTUKI
POLSKIEJ W LATACH 1945–1981
oprowadzanie po wystawie czasowej 
17:00 Pawilon Czterech Kopuł

SPOTKANIA » » » 
PRZYCINANIE SZKŁA
10:00 galeria TYC ART
POLISH MEETING 19:00 Macondo

DLA DZIECI » » » 
PORADY NA RADY 
12:00, 14:00 Muzeum Narodowe

INTERNATIONAL SUMMER MIME
AND BUTOH WORKSHOP
19:00 Teatr Formy Józefa Markockiego

DLA DZIECI » » »
NIEDZIELNE PORANKI WE WRO
12:30 Centrum Sztuki WRO

24 LIPCA PONIEDZIAŁEK
SPOTKANIA » » »

PRZYCINANIE SZKŁA
10:00 galeria TYC ART

DLA DZIECI » » »
PóŁKOLONIE STREFA DZIECI 
W GALERII TęTNO
8:00-16:00 Galeria Sztuki TęTNO
WAKACJE Z RZEMIOSŁEM
warsztaty DYI / zrób to sam
7:30-16:30 CRZ Krzywy Komin

25 LIPCA WTOREK
KONCERTY » » » 

RO MAN PE RUC KI – OR GA NY
MA RIA PE RUC KA – SKRZYP CE
26. Legnickie Wieczory Organowe
19:15 Katedra Legnicka

SPEKTAKLE » » » 
TEATR IMPROWIZACJI IMPROKRACJA:
GOOGLE IMPROV
20:00 Vertigo Jazz Club & Restaurant

SPOTKANIA » » » 
PA PIER I PIó RO 
– O OSSO LIŃ SKICH Rę KO PI SACH
prowadzenie Grzegorz Polak
10:00 Ossolineum

DLA DZIECI » » » 
WAKACYJNE PORANKI Z PANORAMą 
8:45 Panorama Racławicka
WAKACJE W OSSOLINEUM
10:00 Ossolineum
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gra zy na.mi gnie wicz@co je st gra ne.pl
In ter net: https://co je st gra ne. pl
E -Ma il: re dak cja@co je st gra ne.pl
Re dak cja: tel. +48 666 878 930
Re kla ma: re kla ma@co je st gra ne.pl
Druk: Dru kar nia KiD
Re dak cja nie po no si od po wie dzial no ści za po wie -
rzo ny ma te riał, zmia ny w ka len da rium, treść ogło -
szeń i re klam. Za strze ga my so bie pra wo do skra -
ca nia i ad iu sta cji tek stów oraz zmia ny ich ty tu łów.
Spra wy spor ne roz pa try wa ne bę dą przez Sąd wła -
ści wy dla Wy daw cy.

Adresy do kalendarium miesięcznika Co Jest Grane
Browar Mieszczański

ul. Hubska 44, Wrocław
Centrum Historii Zajezdnia

Grabiszyńska 184, Wrocław
Centrum Inicjatyw Artystycznych

Tęczowa 79-81, 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 Wrocław-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
CRZ Krzywy Komin

ul. Dubois 33-35a, Wrocław
Dolnośląska Biblioteka Publiczna

Rynek 58, Wro cław
Fil har mo nia Dol no ślą ska

Pił sud skie go 60, Je le nia Gó ra
Ga le ria En tro pia

Rzeź ni cza 4, Wro cław
Galeria Dizajn BWA Wrocław

Świdnicka 2-4, Wrocław
Ga le ria DSAP

pl. św. Macieja 5A, Wro cław
Galeria Sztuki TĘTNO

Jatki 12-13, Wrocław
Galeria SiC! BWA Wrocław

pl. Kościuszki 9/10, Wrocław
Hala Orbita

ul. Wejherowska 34, Wrocław
Klub Fir lej

Gra bi szyń ska 56, 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 Zaklęte Rewiry

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
Księgarnio Kawiarnia Nalanda

Plac Kościuszki 12, Wrocław
Kontury Kultury

ul. Jagiellończyka 10a, Wrocław
Le gnic kie Cen trum Kul tu ry 

Choj now ska 2, Le gni ca
MDK Śródmieście

Dubois 5, Wro cław
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

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

Pracownia ceramiki - Quapcia
ul.Jacka Kaczmarskiego 7-9,
Wrocław

Przestrzeń
Paderewskiego 35, Wrocław,
Wrocław

Obor nic ki Ośro dek Kul tu ry
Dwor co wa 26, Obor ni ki Ślą skie

Ośrodek Postaw Twórczych
Działkowa 15, Wrocław

Ossolineum, Aula, Refektarz
Szewska 37, Wro cław

SKiBA
Niemcewicza 2, Wrocław

Ro bót ki Stef ci
Pio nie rów 8, Wro cław

Salonik artystyczny u Daphne
Ulanowskiego, 22A, Wrocław

Sa lo nik Czterech Muz
J. Piłsudskiego, Oborniki Śląskie

Salonik Trzech Muz
Zawalna 7, Wrocław

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. J. 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
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 Dramatyczny 
im. Jerzego Szaniawskiego

pl. Teatralny 1, Wałbrzych
Teatr Formy - Józefa Markockiego

ul. Litewska 6/87, Wrocław
Strefa Kultury Studenckiej - SKS
Politechnika Wrocławska

Hoene-Wrońskiego 12, Wrocław
Sy na go ga Pod Bia łym Bo cia nem

Włod ko wi ca 5a, Wro cław
UFF Klub

Nankiera 1, Wrocław
Wędrówki Pub

Podwale 37/38, Wrocław
Vertigo Jazz Club & Restaurant

Oławska 13, Wrocław
Wrocławski Klub Formaty

ul. Samborska 3-5, Wrocław
Wro cław ski Te atr La lek

pl. Te atral ny 4, Wro cław



29 LIPCA SOBOTA
KONCERTY » » » 

POŻARZYSKO ŚNIADANIE NA TRAWIE
XVIII Festiwal Bachowski Świdnica
Katarzyna Czubek flet prosty 
Michele Cinquina lutnia
11:00 Kościół św. Józefa, Świdnica
FESTIVAL ENSEMBLE 
MAREK TOPOROWSKI
XVIII Festiwal Bachowski Świdnica
18:00 Kościół Pokoju, Świdnica
LASSUS: LAGRIME DI SAN PIETRO
XVIII Festiwal Bachowski Świdnica
21:00 Bazylika Mniejsza, Strzegom
POLIFONIA. 
WYSTAWA SZTUKI PAPIERU 
Muzeum Papiernictwa, Duszniki Zdrój

FILMY » » » 
TRANSFORMERS: OSTATNI RYCERZ
18:30 Strzegomskie Centrum Kultury

SPOTKANIA » » » 
XVII ŚWIęTO PAPIERU
10:00-18:00 Muzeum Papiernictwa,
Duszniki Zdrój
WAKACYJNE WARSZTATY RODZINNE
12:00-13:30 Muzeum Pana Tadeusza
MIęDZY KINEM A SZTUKą
WSPóŁCZESNą – DZIAŁANIA
WARSZTATU FORMY FILMOWEJ
wykład Małgorzaty Santarek
16:00 Pawilon Czterech Kopuł

DLA DZIECI » » »
POMALUJ ŚWIAT 
11:00 Pawilon Czterech Kopuł

30 LIPCA NIEDZIELA
KONCERTY » » »

KONJA VOLL ORGANY
XVIII Festiwal Bachowski Świdnica
10:00 Kościół Pokoju, Świdnica
CANTUS CÖLLN 
KONRAD JUNGHäNEL
XVIII Festiwal Bachowski Świdnica
18:00 Kościół Pokoju, Świdnica
DUET GUITARSSTREET
18:00 Centrum Kultury Muza, Lubin
KLEZMERSKIE MOJŚE BAND 
18:00 Synagoga pod Białym Bocianem
WOLFGANG SEIFEN
XII Wieczory Organowe
u Bozej Opatrznosci
19:00 Ewangelicki Kościół Opatrzności
Bożej
NON SOLA SCRIPTA
19:00 Kościół św. Krzyża
FLASH MOB / MARCIN MASECKI
XVIII Festiwal Bachowski Świdnica
21:30 Świdnica

FILMY » » » 
TRANSFORMERS: OSTATNI RYCERZ
18:30 Strzegomskie Centrum Kultury

SPOTKANIA » » » 
XVII ŚWIęTO PAPIERU
10:00-18:00 Muzeum Papiernictwa,
Duszniki Zdrój
WAKACYJNEY KURS MALARSTWA
i rysunku dla młodzieży i dorosłych
10:00 Muzeum Pana Tadeusza
NIEDZIELNE PORANKI WE WRO
12:30 Centrum Sztuki WRO

31 LIPCA PONIEDZIAŁEK
KONCERTY » » » 

BACH I KOBIETY 
MARCIN MASECKI PIANINO
XVIII Festiwal Bachowski Świdnica
20:30 Dworzec Świdnica Miasto

WYSTAWY » » » 
ŻOŁ NIE RZE LE GIO NóW I POL SKIEJ
OR GA NI ZA CJI WOJ SKO WEJ W SŁUŻ -
BIE POL SKIE GO PAŃ STWA POD -
ZIEM NE GO I AR MII KRA JO WEJ
19:00 Muzeum Gross-Rosen

SPOTKANIA » » » 
KURS TOCZENIA NA KOLE 
DLA POCZąTKUJąCYCH
18:00-21:00 Atelier Kreacja. Bolków
LAMPA, KTóRA HAŁASUJE: 
Coniedzielne Warsztaty Rodzinne na
wystawie Czarna wiosna
13:30 Muzeum Współczesne Wrocław

DLA DZIECI » » » 
PóŁKOLONIE STREFA DZIECI 
W GALERII TęTNO
8:00-16:00 Galeria Sztuki TęTNO



7 lipca, godz. 18  Rynek Mieroszów   Musztra paradna i koncert 

7 lipca, 
8 lipca, godz. 11  Hala widowiskowa
8 lipca, 

9 lipca, 

Patronat Honorowy:

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 


