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TE ATR POL SKI we Wrocławiu
Dyrektor: CEZARY MORAWSKI

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

ŚWIE BODZ KI OFF

Zu pa ryb na w re ży se rii Ju lii Mark 
Dra ma tur gia: Szy mon Bo gacz

Kim był Jan Kar ski? Kim był by Jan Kar ski gdy by… No wła -
śnie, gdy by mu się uda ło?
Co gdy by je den czło wiek mógł zmie nić bieg hi sto rii? Co gdy by
je den czło wiek mógł oca lić ży cie wie lu? Co gdy by ist niał bo ha -
ter, ale je go głos po zo stał nie my? Co gdy by zma ga nie z obo jęt -
no ścią zna la zło swo ją kon ty nu ację 60 lat póź niej? Oto głos mło -
de go po ko le nia, któ re wskrze sza nie do koń czo ną opo wieść za -
po mnia ne go bo ha te ra.
W tym świe cie in ne go po rząd ku, gdzie po wszech nie mó wi się
po Pol sku, w świe cie, któ ry ni gdy nie po wstał. Gdzie od wa ga
jed ne go czło wie ka, oca li ła wie lu. Gdzie dzię ki od da niu i wy trwa -
ło ści po je dyn czej oso by, mi lio ny nie do szłych ofiar, prze ży ło Ho -
lo caust. Czy był by wów czas gwiaz dą! Iko ną! Praw dzi wym me ta
bo ha te rem!
Świat dra ma tu ZU PA RYB NA W ODE SSIE to świat, w któ rym
bli zny Kar skie go na praw dę za słu gu ją na mia no blizn wol no ści.
W któ rym fakt ten jest nie pod wa żal ny. Fa bu ła spek ta klu jest
na prze mian praw dzi wa lub zmy ślo na; wzru sza ją ca lub cy nicz -
na, ale za wsze głę bo ko in try gu ją ca.
Uję ta w 55 mi nu to wą opo wieść, hi sto ria wo jen nych lo sów naj -
słyn niej sze go Pol skie go Emi sa riu sza. To dzię ki nie mu mi lio ny ży -
ją cych to dziś nie do szłe ofia ry ho lo kau stu. Czy tak jest le piej?
W obu rze czy wi sto ściach do peł nił się plan. Raz bo ski, raz czło -
wie ka. Któ ry jest tym wła ści wym?
Czy masz w so bie od wa gę że by do koń czyć Mi sję Kar skie go?
A mo że na pi szesz wła sną opo wieść…

Spek ta kl: 28 listopada | godz. 19:00
Sce na na Świebodzkim | Bi le ty: 20/15 zł

10 przy ka zań dla Ka li ny
Na mo ty wach sztu ki Mi cha ła Za błoc kie go Trzy ra zy Ka li na

Sce na riusz i re ży se ria: Sta ni sław Mel ski
Sce no gra fia i ko stiu my: Mo ni ka Bol ly i Sta ni sław Mel ski
Aran ża cje pio se nek: Piotr La ska 

Oglą da jąc pol skie sta cje te le wi zyj ne, moż na by są dzić, że ka ba ret
zo stał zdo mi no wa ny przez ro dzaj dow ci pu zwa ny w daw nych cza -
sach „tę pą sie kie rą”. Na licz nych sce nach mo że my śle dzić we so łe
opo wie ści o te ścio wej, le ni wym sam cu, czy li fa ce cie w pod ko szul -
ce, nie zu peł nie roz gar nię tych żo nach, a wszyst ko to po da ne wy ra -
zi stym ję zy kiem, co to za wsze wy wo ła we so łość pu bli ki. I na do da -
tek ma dłu gie tra dy cje w hi sto rii żar tu zwa ne go „ko sza ro wym” al -
bo „ba war skim”.
Mi mo ta kiej ka ba re to wej co dzien no ści ist nie je jesz cze in na rze czy -
wi stość, być mo że nie co sta ro świec ko zwa na ka ba re tem li te rac kim.
Wy star czy po wie dzieć: Ma rian He mar, Ju lian Tu wim, Woj ciech Mły -
nar ski, Agniesz ka Osiec ka lub en mas se Ka ba ret Star szych Pa nów.
W li ce ach i tech ni kach ucznio wie wkrót ce bę dą mu sie li po siąść wie -
dzę np. na te mat po wo jen nej pio sen ki li te rac kiej. Omó wią tek sty
ta kich ar ty stów, jak Ewa De mar czyk, Ja cek Kacz mar ski, Woj ciech
Mły nar ski, Agniesz ka Osiec ka i Ka ba ret Star szych Pa nów.
Ka ba ret Star szych Pa nów stwo rzy li dwaj wy bit ni au to rzy: mu zyk
oraz po eta – czy li Je rzy Wa sow ski i Je re mi Przy bo ra.
Ka ba ret do dziś za chwy ca pio sen ka mi i tek sta mi pi sa ny mi przez
Przy bo rę. Nie mniej za chwy ca ją ak to rzy, a wła ści wie praw dzi we
ak tor skie gwiaz dy: Wie sław Mich ni kow ski, Wie sław Go łas, Edward
Dzie woń ski, a zwłasz cza Bar ba ra Kraf ftów na, Ire na Kwiat kow ska
i Ka li na Ję dru sik.
Spek takl 10 przy ka zań dla Ka li ny w wy ko na niu Mo ni ki Bol ly, zna -
ko mi tej ak tor ki Te atru Pol skie go we Wro cła wiu, za wie ra dzie sięć
mo no lo gów oraz dwa na ście pio se nek, któ re Ka li na Ję dru sik wy ko -
ny wa ła pod czas swo jej ka rie ry ak tor skiej. Mo no lo gi przy bli ża ją nam
po stać Ję dru sik za rów no w wy mia rze ar ty stycz nym, jak i oso bi -
stym. Ja ko żo na Sta ni sła wa Dy ga ta, au to ra Je zio ra Bo deń skie go
czy Di sney lan du, uczest ni czy ła w buj nym ży ciu ar ty stycz nym PRL -
-u. By ła uwiel bia na przez wi dzów i zwal cza na przez wła dze. Frag -
men ty te go nie zwy kłe go ży cio ry su mo gą Pań stwo zo ba czyć
na Sce nie Ka me ral nej. Moż na też po słu chać naj po pu lar niej szych
pio se nek Ka li ny Ję dru sik śpie wa nych przez Mo ni kę Bol ly w no -
wych aran ża cjach Pio tra La ski. Praw dzi wa uczta dla fa nów do bre -
go ak tor stwa oraz zna ko mi tych utwo rów – w więk szo ści au tor -
stwa du etu Przy bo ra -Wa sow ski z Ka ba re tu Star szych Pa nów.

Spek ta kle: 29 i 30 listopada | godz. 19:00
Sce na Kameralna | Bi le ty: 30/20 zł

To opo wieść o de mo nicz nych lu dziach i o wraż li wym ło trze, o ich skry tych pra gnie niach i o bez względ nych dzia ła niach.
To hi sto ria o ro dzi nie i o re la cjach mię dzy ludź mi, któ re trze ba na pra wiać okrut ny mi me to da mi.

Ale też opo wieść o sa mot no ści czło wie ka, któ ry roz pacz li wie chce od na leźć swo je miej sce w la bi ryn cie cza su.
„Ry szard III” to pięk na, szek spi row ska przy go da uczuć, peł na dra ma tycz nych nie spo dzia nek i od mian lo su.

Bo ha te ro wie są w niej osa dze ni pod pu stym Nie bem, w świe cie peł nym na mięt no ści i po kus.
I nie usta ją cej tę sk no ty za spra wie dli wo ścią i wol no ścią.

Foto: Paweł Modliński

Foto: Natalia Dobryszycka



To opo wieść o de mo nicz nych lu dziach i o wraż li wym ło trze, o ich skry tych pra gnie niach i o bez względ nych dzia ła niach.
To hi sto ria o ro dzi nie i o re la cjach mię dzy ludź mi, któ re trze ba na pra wiać okrut ny mi me to da mi.

Ale też opo wieść o sa mot no ści czło wie ka, któ ry roz pacz li wie chce od na leźć swo je miej sce w la bi ryn cie cza su.
„Ry szard III” to pięk na, szek spi row ska przy go da uczuć, peł na dra ma tycz nych nie spo dzia nek i od mian lo su.

Bo ha te ro wie są w niej osa dze ni pod pu stym Nie bem, w świe cie peł nym na mięt no ści i po kus.
I nie usta ją cej tę sk no ty za spra wie dli wo ścią i wol no ścią.

Premiera 24 listopada | godz. 19:00
Spek ta kle: 25 i 26 listopada | godz. 19:00
Sce na im. Jerzego Grzegorzewskiego | Bi le ty: 50/40/30 zł

Przed sta wie nie pt. „Ry szard III” to stu dium wła dzy i na mięt no ści, sza lo nych dą żeń, cho ro bli wej am bi cji, ukry tych
pra gnień. To swo isty kry mi nał o eg zy sten cjal nym za bar wie niu, z do sko na ły mi por tre ta mi bo ha te rów – w za mknię -
tej na świat, hie rar chicz nej spo łecz no ści. To opo wieść o po szu ki wa niu do bra i pięk na w skraj nie trud nych oko licz -
no ściach, gdzie pra wo mie cza i tę sk no ta za wła dzą de ter mi nu ją te raź niej szość i przy szłość. To wresz cie dra mat,
gdzie zło wy zy wa na po je dy nek do bro, i jest to wal ka peł na za cie kło ści i krwi. Spek takl po dej mie na sce nie tro py
tej wal ki, w któ rej czło wie czeń stwo zma ga się z dia bel stwem i od no si w tym zma ga niu zna czą ce zwy cię stwo.
„Ry szard III” to ge nial ny dra mat ze zna ko mi ty mi ro la mi. W tej wie lo wy mia ro wej spo łecz no ści ty tu ło wy bo ha -
ter bę dzie iskrzył emo cja mi i bę dzie wal czył o sie bie i o świat.
„Ry szard III” to sztu ka o ma kia we licz nym czło wie ku, któ ry wszel ki mi spo so ba mi dą ży do wła dzy. Je go mo ty wy
są zło żo ne, a oso bo wość nie jed no znacz na. Jak to u Szek spi ra, jest to opo wieść peł na dra ma ty zmu, ma w so bie
licz ne pier wiast ki po etyc kie i ma gicz ne, któ re swym splo tem uno szą wi dzów w cza row ny świat te atru elż bie tań -
skie go, choć bez hi sto ry zmu. 
„Ry szard III” ma w so bie si łę wstrzą su, któ ry dla od bior ców mo że stać się za rów no oczysz cze niem jak i barw ną,
es te tycz ną po dró żą.

2017/10/6 Adam Sro ka

Opra co wa nie tek stu, re ży se ria i opra co wa nie mu zycz ne: Adam Sro ka
Sce no gra fia i ko stiu my: Syl wia Ko cha niec

W ob sa dzie m.in: Ce za ry Mo raw ski, Ewa Dał kow ska,
Sta ni sław Mel ski, Da riusz Be re ski, Ja kub Giel

RY SZARD III Williama Szek spi ra

PRE MIE RA

SZEKSPIR MÓWI:

POSTANOWIŁEM  BYĆ  ŁOTREM

ZA  MNĄ NIC,  TYLKO  DIABEŁ  I  OBŁUDA

W OSOBIE  MOJEJ  OSOBLIWY  UROK

TYSIĄC  ODMIENNYCH  JĘZYKÓW
MYŚLI:

CZŁOWIEK  POD  PUSTYM NIEBEM
WSZYSTKO  I  JESZCZE  TROCHĘ

OPOWIEŚĆ  O  WRAŻLIWYM  ŁOTRZE
RYSZARD  III  - TEATR  ŚWIATA  TU  I  TERAZ

DEMONY  I  BESTIE  W  LUDZKIEJ  SKÓRZE  
ZAMIANA  LUDZI  W  MASKI

HAMLET  NIEŚMIAŁY  czyli  Ryszard  III
ZMIENNE  NIEBA  SZEKSPIROWSKIE

UKŁADANKA  CZYLI  ODWIECZNA  GRA  W PRZEMIJANIERYSZARD  III  -  SPEKTAKL  RODZINNY  O  UŁOMNOŚCI  I  O MIŁOŚCI



1267-1271 Wieczory lisztowskie

AN DRIJ ŁU NIOW – for te pian
Laureat  konkursów pianistycznych

W programie utwory W. A. Mozarta, F. Chopina i C. Debussy`ego
Sło wo o mu zy ce – Ju liusz Ada mow ski

16 XI g. 18.00 - Wrocław, Klub Muzyki i Literatury, pl. T. Kościuszki 10
17 XI g. 12.30 - Wrocław, Klub Muzyki i Literatury, pl. T. Kościuszki 10

(183. Koncert dla młodzeży z cyklu Jak słuchać Muzyki)
17 XI g. 18.30 - Oborniki Śląskie, Salonik Czterech Muz, ul. J. Piłsudskiego 13
18 XI g. 18.00 - Brzeg, Zamek Piastów Śląskich, plac Zamkowy 1
19 XI g. 16.00 - Włoszakowice, Pałac Sułkowskich, ul. K. Kurpińskiego 29
An drij Łu niow jest ab sol wen tem (2011) Na ro do wej Aka de mii Mu zycz nej w Ki jo -
wie, gdzie kształ cił się pod kie run kiem Za słu żo nej Ar tyst ki Ukra iny Na ta lii Grid nie -
wej. Kil ka krot nie do sko na lił swo je umie jęt no ści u Alek sie ja Or ło wiec kie go na mię -
dzy na ro do wych mi strzow skich kur sach pia ni stycz nych we Wro cła wiu. Do kształ -
cał się rów nież po kie run kiem in nych świa to wej sła wy pia ni stów -pe da go gów (Mi -
kha il Vo skre sen sky (Ro sja), Karl -He inz Kämmer ling (Niem cy), Bo ris Fe lix Go tlib
(Ro sja, Niem cy), Dmi try Alek sey ev (Ro sja, An glia), Nor ma Fi sher (An glia).
Jest lau re atem wie lu kon kur sów pia ni stycz nych, m.in. I Na gro da na Mię dzy na ro -
do wym Kon kur sie Mu zycz nym w Lon dy nie (2016), III na gro da na Mię dzy na ro do -
wym Kon kur sie Pia ni stycz nym im. C. Czer ne go w Pra dze (2001). Uzy skał rów nież
wy róż nie nie ja ko naj młod szy pół fi na li sta III Mię dzy na ro do we go Kon kur su Pia ni -
stycz ne go im. F. Lisz ta we Wro cła wiu (2005).
Je go bo ga ta dzia łal ność ar ty stycz na obej mu je kon cer ty na Ukra inie, w Cze chach,
w Hisz pa nii w Niem czech, w Pol sce (oko ło 30 re ci ta li w ra mach Wie czo rów lisz -
tow skich), na Sło wa cji, na Wę grzech i we Wło szech.
Re per tu ar artysty obej mu je dzie ła z epo ki ba ro ku do współ cze sno ści, pre fe ru je
ar cy dzie ła Schu ber ta, Schu man na, Lisz ta i Brahm sa. Szcze gól ne miej sce w swo -
im ser cu ma dla twór czo ści Fry de ry ka Cho pi na. W swo ich in ter pre ta cjach łą czy
głę bo kie zro zu mie nie for my mu zycz nej z umie jęt no ścią prze ka zu tre ści wy ra zo -
wej mu zy ki. Jego do ro bek fo no gra ficz ny obej mu je trzy pły ty CD z utwo ra mi Cho -
pi na, Lisz ta, Franc ka, Grie ga, Szy ma now skie go i Pro ko fie wa.
Od ro ku 2009 łą czy dzia łal ność kon cer to wą z pra cą dy dak tycz ną w Spe cjal nej
Szko le Mu zycz ną im. M. Ły sen ki w Ki jo wie. Wie lu je go uczniów zo sta ło lau re ata -
mi mię dzy na ro do wych kon kur sów pia ni stycz nych. Pro wa dził kur sy mi strzow skie
w Hisz pa nii (fe sti wal mu zycz ny Pu icer da), na Ło twie (Ma do na) i na Ukra inie (Ki jów)
Był sty pen dy stą Pre zy den ta Ukra iny i otrzy mał na gro dę Bur mi strza Ki jo wa.

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

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

Kon cer ty re ali zo wa ne są przy po mo cy fi nan so wej Wo je wódz twa Dol no ślą skie go, Po wia tu Brze -
skie go, Gmi ny Wro cław, Gmi ny Brzeg, Gmi ny Obor ni ki Ślą skie, Gmi ny Wło sza ko wi ce, Brze skie go
Przed się bior stwa Ener ge ty ki Ciepl nej Sp. z o. o.

Javier Perianes
Ob raz ki z wy sta wy
10 listopada 19:00

NFM, Sala Główna pl. Wolności 1, Wrocław
Mi chał Ne ste ro wicz – dy ry gent
Ja vier Pe ria nes – for te pian
NFM Fil har mo nia Wro cław ska
Pro gram: G. Fauré Pelléas et Méli san -
de – su ita op. 80  | C. Sa int -Saëns V Kon -
cert for te pia no wy F -dur op. 103
M. Mu sorg ski/M. Ra vel Ob raz ki z wy sta wy

Ja vier Pe ria nes, hisz pań ski pia ni sta jest
dziś jed nym z naj cie kaw szych ar ty stów
poł. Eu ro py. Za rów no je go wy stę py, jak
i na gra nia pły to we cie szą się uzna niem
kry ty ków w wie lu kra jach. Po raz pierw -
szy wy stą pi w Pol sce. Jed nym z nie wie -
lu miejsc, w któ rych zde cy do wał się za -
grać, jest Na ro do we Fo rum Mu zy ki.
Ob raz ki z wy sta wy Mu sorg ski skom po -
no wał, by uczcić pa mięć przy ja cie la,
Wik to ra Hart man na. Oglą da jąc po -
śmiert ną wy sta wę je go akwa rel i rysun -
ków, kom po zy tor zde cy do wał się stwo -
rzyć do nich mu zycz ny ko men tarz.
W efek cie po wsta ło dzie sięć utwo rów,
któ re do dziś za chwy ca ją słu cha czy. 
Swą nie słab ną cą po pu lar ność for te pia -
no we mi nia tu ry Mu sorg skie go za -
wdzię cza ją rów nież or kie stro wej wer sji
przy go to wa nej przez Mau ri ce’a Ra ve la.
Choć prze zna czo nych na ze spół sym fo -
nicz ny aran ża cji Ob raz ków znaj du je my
w li te ra tu rze wie le, to jed nak wła śnie ta
au tor stwa Ra ve la ucho dzi za naj lep szą.
Swój ostat ni kon cert for te pia no wy Sa -
int -Saëns stwo rzył na wy jąt ko wą oka -
zję – wła sny ju bi le usz. Wy ko na niem tej
kom po zy cji świę to wał bo wiem 50. rocz -
ni cę swo je go de biu tu ar ty stycz ne go.
Nie dzi wi więc, że w utwo rze mo że my
do strzec wszyst kie naj lep sze ce chy
mu zy ki Fran cu za – przede wszyst kim
w sub tel nych me lo diach i skom po no -
wa nej z do sko na łym wy czu ciem par tii
or kie stry, któ ra zo sta ła po łą czo na z wir -
tu ozow ską i bły sko tli wą grą for te pia nu.

Bilety:  VIP&VIP Room 60/110 zł
I kat 45/30 | II kat 40/25 | III kat 35/20 zł

fot. J. Molina



LLIISSTTOOPPAADD 22001177
WW AAKKAADDEEMMIIII  MMUUZZYYCCZZNNEEJJ
55  XXII,,  ggooddzz..  1188..0000,,  SSaallaa  KKoonncceerrttoowwaa  AAMMKKLL
KONCERT AKADEMICKIEJ ORKIESTRY
SYMFONICZNEJ **

88  XXII,,  ggooddzz..  1199..0000,,  SSaallaa  KKoonncceerrttoowwaa  AAMMKKLL
KONCERT BIG BANDU AMKL
XVII AKADEMICKIE ZADUSZKI JAZZOWE **

1122  XXII,,  ggooddzz..  1177..0000,,  SSaallaa  TTeeaattrraallnnaa  AAMMKKLL
KONCERT KONTRABASOWY 
PAMIĘCI PROF. EDWARDA KRYSTY **

1144  XXII,,  ggooddzz..  1100..0000,,  SSaallaa  KKaammeerraallnnaa  AAMMKKLL
WY KŁAD NT.: NO WE HI PO TE ZY I OD KRY CIA 
DO TY CZĄ CE PO WSTA NIA I PRA WY KO NA NIA 
KWAR TE TU NA KO NIEC CZA SU OLI VIE RA 
MES SIA ENA – DR H.C. JE RZY STAN KIE WICZ 
/ZWIĄ ZEK KOM PO ZY TO RÓW POL SKICH 
OD DZIAŁ W KRA KO WIE/ **

1155  XXII,,  ggooddzz..  99..0000--1122..0000,,  SSaallaa  KKaammeerraallnnaa  AAMMKKLL
IV EUROPEJSKI DZIEŃ MUZYKOTERAPII: 
WSŁUCHUJĄC SIĘ W TWÓJ GŁOS **

1177  XXII,,  ggooddzz..  1188..0000,,  SSaallaa  KKoonncceerrttoowwaa  AAMMKKLL
KONCERT KOMPOZYTORSKI **

1177  XXII,,  ggooddzz..  1188..0000,,  SSaallaa  TTeeaattrraallnnaa  AAMMKKLL
KONCERT Z CYKLU PIĄTKI Z GITARĄ **

2211  XXII,,  ggooddzz..  1199..0000,,  SSaallaa  KKoonncceerrttoowwaa  AAMMKKLL
KONCERT Z CYKLU OBLICZA MUZYKI EUROPY **

2255  XXII,,  ggooddzz..  1199..0000,,  SSaallaa  KKoonncceerrttoowwaa  AAMMKKLL
KONCERT GITAROWY – JACARAS **

2266  XXII,,  ggooddzz..  1188..0000,,  SSaallaa  TTeeaattrraallnnaa  AAMMKKLL
RECITAL GITAROWY – TOMASZ ZAWIERUCHA **

2277--2288  XXII,,  ggooddzz..  1100..0000--1133..0000  ii  1155..0000--1188..0000,,  
SSaallaa  KKaammeerraallnnaa  AAMMKKLL
MISTRZOWSKI KURS GITAROWY 
– PROF. TOMASZ ZAWIERUCHA **
(FOLKWANG UNIVERSITÄT DER KÜNSTE, ESSEN)

Sza now ni Pań stwo,
li sto pad bę dzie mie sią cem nie zwy kle 
bo ga tym w waż ne wy da rze nia 
ar ty stycz ne i na uko we. W spo sób 
szcze gól ny za pra szam do udzia łu
w kon cer tach przy go to wa nych
przez Aka de mię Mu zycz ną im.
Ka ro la Li piń skie go we Wro cła wiu.

5 li sto pa da od bę dzie się kon cert Aka de mic kiej Or kie stry Sym fo nicz nej pod dy rek cją Woj cie cha
Rod ka, a 8 li sto pa da za pra szam na XVII Aka de mic kie Za dusz ki Jaz zo we pod czas któ rych 
wy stą pi Big Band na szej Uczel ni pod dy rek cją Bar to sza Per na la. Spo śród in nych wy da rzeń 
ar ty stycz nych war to wy mie nić: kon cert kon tra ba so wy pa mię ci prof. Edwar da Kry sty
(12 li sto pa da), Kon cert Kom po zy tor ski (17 li sto pa da), kon cert z cy klu Ob li cza Mu zy ki 
Eu ro py (21 li sto pa da)

W tym mie sią cu we wro cław skiej Aka de mii Mu zycz nej bę dzie go ścić mu zy ka gi ta ro wa.
17 li sto pa da za pra szam na kon cert z cy klu Piąt ki z gi ta rą. 25 li sto pa da wy stą pi ze spół Ja ca ras, 
a 26 li sto pa da od bę dzie się re ci tal To ma sza Za wie ru chy, któ ry po pro wa dzi w na szej Uczel ni 
Mi strzow ski Kurs Gi ta ro wy (27-28 li sto pa da).

Li sto pad bę dzie rów nież bo ga ty w pro jek ty na uko wo -dy dak tycz ne. 14 li sto pa da za pra szam 
na wy kład dra h.c. Je rze go Stan kie wi cza nt.: No we hi po te zy i od kry cia do ty czą ce po wsta nia 
i pra wy ko na nia Kwar te tu na ko niec Cza su Oli vie ra Mes sia ena. 15 li sto pa da bę dzie my 
ce le bro wać IV Eu ro pej ski Dzień Mu zy ko te ra pii: Wsłu chu jąc się w twój głos.
Wśród po zo sta łych wy da rzeń war to wy mie nić: Ogól no pol ską Kon fe ren cję Na uko wą
Uczeń – na uczy ciel – ro dzic w rze czy wi sto ści edu ka cji mu zycz nej: tria da w kry zy sie? (17-18 
li sto pa da), XI OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM I WARSZTATY DLA
ORGANISTÓW (20-21 li sto pa da), XIV Ogól no pol ską Kon fe ren cję Bi blio te ka rzy 
Mu zycz nych oraz VII Ogól no pol ską Kon fe ren cję Fo no tek (20-22 li sto pa da 2017 ro ku).

Szcze gó ło we in for ma cje o wszyst kich wy da rze niach od by wa ją cych się we wro cław skiej 
Aka de mii Mu zycz nej znaj dą Pań stwo na na szej stro nie in ter ne to wej pod ad re sem:
wwwwww..aammuuzz..wwrroocc..ppll. 

Wie rzę, że na sze li sto pa do we pro po zy cje spo tka ją się z Pań stwa życz li wym za in te re so wa niem 
i do star czą wie lu nie za po mnia nych wra żeń.

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

Grze gorz Ku rzyń ski
Rek tor Aka de mii Mu zycz nej im. Ka ro la Li piń skie go we Wro cła wiu

**  WWssttęępp  zzaa  bbeezzppłłaattnnyymmii  kkaarrttaammii  wwssttęęppuu
**  WWssttęępp  wwoollnnyy
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Kra ko wia cy i Gó ra le PReMIeRA
Wojciech Bogusławski | Jan Stefani
11 listopada 19:00 | 12 listopada 18:00 | 14 listopada 19:00

Opera Wrocławska, ul. Świdnicka 35
Kla sy ka pol skie go te atru i pierw sza pol ska ope ra na ro do wa. Dzie ło po wsta ło
w koń cu XVIII wie ku, ale do dziś po zo sta je ak tu al ne, po zwa la jąc na od czy ty wa nie
wciąż no wych sen sów. W Świę to Nie pod le gło ści, 11 li sto pa da br., Ope ra Wro cław -
ska po ka że je pre mie ro wo we współ cze snej re ży se rii Bar ba ry Wi śniew skiej. Mu -
zycz nie zaś dzie ło zo sta nie wy ko na ne po raz pierw szy w wer sji ory gi nal nej. 
Pre mie ra roz po czy na przy go to wa nia Ope ry Wro cław skiej do ob cho dów stu le cia
od zy ska nia przez Pol skę nie pod le gło ści.

Patronat honorowy  Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Koprodukcja: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Polskie Wydawnictwo Muzyczne,
Instytut Adama Mickiewicza
Partner: Stowarzyszenie Muzyki Polskiej
Zrealizowano w ramach PW „Niepodległa”

Sonanto
Pol skie dro gi do wol no ści
15 li sto pa da 18:00

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

Z oka zji Na ro do we go Świę ta Nie pod le -
gło ści In sty tut Pa mię ci Na ro do wej we
Wro cła wiu oraz Klub MiL za pra sza ją
na kon cert wo kal no -ak tor ski. Bę dzie to
mu zycz no -ak tor ska opo wieść o pol skiej
wal ce o wol ność na prze strze ni ostat nich
dwóch wie ków. Usły szy my pie śni po -
wstań cze (na wią zu ją ce do Po wstań li -
sto pa do we go i stycz nio we go) i le gio no -
we oraz utwo ry z okre su II Rze czy po spo -
li tej, pio sen ki wo jen ne i te z cza sów So li -
dar no ści. W tej czę ści bę dą to utwo ry
Jac ka Kacz mar skie go, An drze ja Cze kal -
skie go, Ja na Pie trza ka czy Er ne sta Bryl la.
Ka ta rzy na An drusz ko – wo ka list ka, ab -
sol went ka Wy dz. Wo kal no -Ak tor skie go
AM w Ło dzi. Współ pra co wa ła z Te atrem
Buf fo w War sza wie. Lau re at ka i fi na list -
ka ogól no pol skich kon kur sów wo kal -
nych i in ter pre ta cyj nych. Wystąpią:
Mi chał Bo jar ski – wo ka li sta, ab sol went
Wydziału Wo kal no -Es tra do we go ZPSM
im. F. Cho pi na w War sza wie. Współ pra -
cu je z war szaw skim Go spel Cho ir SO -
UND'N'GRA CE, 2013 r. wraz z ze spo łem
Nie czu li Gen tel ma ni za jął III miej sce
w kon kur sie Pa mię taj my o Osiec kiej.
Alek san dra Ma try ba – wo ka list ka, ab -
sol went ka Wy dz. Wo kal no -Es tra do we -
go ZPSM im. F. Cho pi na w War sza wie.
Współ pra co wa ła przy pro jek tach te -
atral no -mu zycz nych In sty tu tu Te atral -
ne go w War sza wie. Wie lo let nia so list ka
Ze spo łu Pie śni i Tań ca UW War sza -
wian ka. Lau re at ka licz nych kon kur sów
pio sen ki ak tor skiej.
Ka mil Do mi niak – ab sol went Wy dz. Ak -
tor skie go Aka de mii Te atral nej im. A. Ze -
lwe ro wi cza w War sza wie (2011). Współ -
pra cu je z te atra mi mu zycz ny mi w ca łym
kra ju. Obecnie gra głów ną ro lę – Wik to ra
w spek ta klu Pan ny z Wil ka w reż. Mai
Ko mo row skiej w Te atrze Stu dio w War -
sza wie. Zaj mu je się rów nież dub bin giem.
Pa tryk Paw lak – ak tor, wo ka li sta. Ab sol -
went AM im. G. i K. Ba ce wi czów w Ło dzi
i Szko ły Ak tor skiej im. H. i J. Ma chul skich
w War sza wie. Współ pra cu je z re ży se ra -
mi z Pol ski i za gra ni cy, obec nie ak tor Te -
atru Ram pa i Te atru XL w War sza wie.

Wstęp wol ny!

WRO CŁAW Re pre zen ta cyj ny Dol no ślą ski Ze spół Pie śni i Tań ca 
11 listopada 19:00

Sce na ATM, Bie la ny Wro cław skie
Podczas kon certu z oka zji 99. rocz ni cy
od zy ska nia nie pod le gło ści pt. Pięk na
na sza Pol ska ca ła ze spół za pre zen tu je
tań ce na ro do we (po lo nez, ma zur) oraz
pie śni pa trio tycz ne, a tak że tań ce
i przy śpiew ki lu do we kil ku re gio nów
m.in. folk lor dol no ślą ski, wiel ko pol ski, rze szow ski i lu bel ski.
Na sce nie po ka żą się tak że dzie ci uczęsz cza ją ce na za ję cia po za lek cyj ne pro -
wa dzo ne przez RDZ PiT Wro cław w ra mach pro jek tu Po wrót do ko rze ni – ta niec,
śpiew, pol skie tra dy cje lu do we. Dzie ci za tań czą m.in. Laj ko ni ka i Tro ja ka oraz
za śpie wa ją wią zan kę pio se nek lu do wych z Dol ne go Ślą ska.

Bi le ty:  40 zł w siedzibie zespołu: ul. T. Kościuszki 35a Wrocław | W dniu koncertu Scena ATM

Piękna Magielona Johannes Brahms
16 listopada 18:00

Uniwersytet Wrocławski - Oratorium Marianum, pl. Uniwersytecki 1 we Wrocławiu
Kon cert z oka zji ob cho dów 25-le cia Bi blio te ki Au striac kiej we Wro cła wiu.
Wy ko naw cy: Paul Schwe ine ster – te nor (Au stria); Lech Na pie ra ła – for te pian (Au -
stria); Igor Ku jaw ski – nar ra tor. Tek sty we dług Lu dwi ga Tiec ka.

USTA MIL CZĄ, DU SZA ŚPIE WA...
27 li sto pa da 19:00

Te atr Ca pi tol, ul. Mar szał ka J. Pił sud skie go 67 we Wro cławiu
Naj pięk niej sze pol skie gło sy – so li stów Te atru Wiel kie go – Ope ry Na ro do wej
w War sza wie i Te atru Wiel kie go w Ło dzi: Ewe li ny Hań skiej – so pran, Da nu ty Du -
dziń skiej – so pran, Wie sła wa Bed nar ka – ba ry ton, Krzysz to fa Mar ci nia ka – te nor.
Pięk ne ukła dy cho re ogra ficz ne w wy ko na niu so li stów ba le tu Te atru Wiel kie go
w Ło dzi, a wszyst kim ar ty stom to wa rzy szyć bę dzie  or kie stra ka me ral na pod dy -
rek cją Bo gny Du liń skiej.  Ca łość po pro wa dzi An drzej Zbo row ski.
Pod czas po nad dwu go dzin ne go kon cer tu z krót ką prze rwa artyści wykonają świa -
to we kom po zy cje, arie i du ety z naj więk szych oper, ope re tek i mu si ca li
m.in.: ty tu ło wy utwór F. Le ha ra z We so łej Wdów ki – Usta mil czą, du -
sza śpie wa, z Księż nicz ki Czar da sza, E. Kal ma na – Co się dzie je, osza -
le ję, Tłu my Fra ków, Ba ro na Cy gań skie go, J. Straus sa – Wiel ka sła wa, to
żart, Mo on Ri ver, Be sa me Mu cho. Bilety: 120/100 zł KUP BILET





Chó r Pia stu ny z oka zji Na ro do we go Świę ta Nie pod le gło ści
11 li sto pa da 16:00 Klub Mu zy ki i Li te ra tu ry, pl. Gen. T. Ko ściusz ki 10 | Wstęp wol ny!
Chór Piastuny po wstał w paź dzier ni ku 2005 r. Człon ka mi chó ru są lu dzie w wie ku 50+, któ rych łą czy pa sja śpie wa nia.
Re per tu ar chó ru jest róż no rod ny. Moż na go usły szeć w ko ście le śpie wa ją cym na mszy świę tej Gau de Ma ter Po lo nia, Ave
Ve rum Cor pus Mo zar ta oraz in ne pie śni re li gij ne. Moż na tak że usły szeć w ich wy ko na niu pięk ne ko lę dy oraz wią zan ki
pio se nek pa trio tycz nych w aran ża cji pro fe so ra Je rze go Za błoc kie go, któ re utrwa lo no na 2-ch pły tach „Kwia ty Pol skie”
i „Skar biec Pol ski”. W re per tu arze ze spo łu znaj dzie my rów nież lek kie pio sen ki lu do we z róż nych re gio nów Pol ski w tym
pio sen ki dol no ślą skie i bie siad ne, ale tak że coś z re per tu aru trud niej sze go jak „Li ta nię Ostro bram ską” Stanisława Mo -
niusz ki, „Le spon de dell' Eu fra te” – z Na buc co Ver die go, „Mi sa Criol la” Arie la Ra mi re za i „Car mi na Bu ra na” Car la Orf fa. 

Muzyka Reformacji Bach i je go po przed ni cy 
CZĘŚĆ I 5 li sto pa da 18:00
CZĘŚĆ II 19 li sto pa da 18:00
Ko ściół Opatrz no ści Bo żej we Wro cła wiu, ul. Ka zi mie rza Wiel kie go 29
Can to res Mi no res Wra ti sla vien ses - dyr. Piotr Kar pe ta
Ju lia Kar pe ta – vio la da gam ba ,Krzysz tof Kar pe ta – vio lo ne
Ma rek Pilch – po zy tyw or ga no wy

31 paź dzier ni ka 1517 ro ku Mar cin Lu ter przy bił 95 tez do drzwi ko ścio ła zam -
ko we go w Wit ten ber dze, pró bu jąc zre for mo wać Ko ściół rzym sko ka to lic ki, a fi -
nal nie do pro wa dza jąc do je go roz ła mu.
Z oka zji 500-le cia re for ma cji chór ka me ral ny Can to res Mi no res Wra ti sla vien ses
oraz za pro sze ni in stru men ta li ści na dwóch sta no wią cych od ręb ne czę ści kon -
cer tach wy ko na ją po 3 mo te ty J. S. Ba cha, a tak że dzie ła H. Schütza, J. Pa chel -
be la i in nych mi strzów zwią za nych z ko ścio łem re for mo wa nym. 

Wstęp wol ny!

Te raz pol ska mu zy ka!
Wiel cy kom po zy to rzy
i ich li te rac kie in spi ra cje
11 li sto pa da 19:00

Te atr Zdro jo wy, ul. Parkowa 2, Po la ni ca -
-Zdrój

Te atr Zdro jo wy – Cen trum Kul tu ry i Pro -
mo cji w Po la ni cy Zdro ju i wro cław skie
Sto wa rzy sze nie im. Ri char da Straus sa
za pra sza ją na nie oczy wi ste Świę to Nie -
pod le gło ści – dru gi kon cert z no we go
cy klu Po la ni ca – Zdrój Mu zy ki.
Pod czas kon cer tu wy ko na nych zo sta -
nie wie le wspa nia łych utwo rów, któ re
po wsta ły do tek stów wy bit nych pol -
skich li te ra tów. W pro gra mie po ja wią
się na zwi ska m.in. Cho pi na, Mo niusz -
ki, Szy ma now skie go, No wo wiej skie go,
Kar ło wi cza, Po nia tow skie go, Mic kie -
wi cza i Iwasz kie wi cza.
Wy stą pią mło dzi so li ści zwią za ni
z wie lo ma nie tyl ko pol ski mi te atra mi
ope ro wy mi: Mar ta Brze ziń ska (so -
pran), To masz Rud nic ki (bas -ba ry ton),
a na for te pia nie to wa rzy szyć im bę -
dzie wro cław ska ar tyst ka Ju sty -
na Sko czek.

Bi le ty: 30/25 zł | www.te atr.po la ni ca.pl

Olym pus Mons Trio
Z cyklu: Współ brz mie nia. Kon cer ty mu zy ki współ cze snej
30 li sto pa da 18:00

Mu zeum Pa na Ta de usza, Ka mie ni ca Pod Zło tym Słoń cem, Ry nek 6 we Wro cławiu
Alek san dra De mow ska -Ma dej ska (al tów ka), An na Haj duk (for te pian) i Adam El ja siń ski (klar net)

Trio po wsta ło w 2015 r. W je go skład wcho dzą ab sol wen ci i dok to ran ci pol skich
uczel ni mu zycz nych (War sza wa, Łódź, Wro cław). W 2016 r. Trio otrzy ma ło I na -
gro dę w In ter na tio nal Mu sic Com pe ti tion – Grand Pri ze Vir tu oso Sal zburg.

Bilety: 35 zł





Charles Lloyd
Premiera: Red Waters, Black Sky
25 listopada 19:00

NFM, Sala Główna, Wrocław, pl. Wolności 1
Wykonawcy: Charles Lloyd – saksofon
Bill Frisell – gitara, Greg Leisz – gitara,
Harish Raghavan – kontrabas,
Kendrick Scott – instrumenty perkusyjne
Lutosławski Quartet: Bartosz Woroch – I
skrzypce, Marcin Markowicz – II skrzypce,
Artur Rozmysłowicz – altówka,
Maciej Młodawski – wiolonczela
Chór NFM / NFM Choir - Izabela
Polakowska-Rybska – przygot. chóru 

Char les Lloyd, jed na z naj więk szych
oso bo wo ści w hi sto rii jaz zu i je den
z ostat nich ży ją cych jaz zo wych gi gan -
tów, któ ry wy zna czył kie ru nek roz wo ju
mu zy ki prze ło mu wie ków, a dla wie lu
po ko leń ar ty stów stał się in spi ra cją
i men to rem. „Od za wsze sły sza łem
w gło wie pięk ne dźwię ki, dla te go ca łe
ży cie chcia łem być bli sko nich” – wy -
zna je sak so fo ni sta
W 2010 r. na fi nał fe sti wa lu Jaz z to pad
pu blicz ność mo gła usły szeć utwo ry po -
cho dzą ce z pły ty Ra bo de Nu be. Wspa -
nia ły wy stęp kwar te tu dał po czą tek
wro cław skiej przy go dzie. Po dwóch la -
tach sak so fo ni sta po wró cił do Fil har -
mo nii Wro cław skiej w wy jąt ko wej od -
sło nie – z na pi sa ną na za mó wie nie fe -
sti wa lu su itą Wild Man Dan ce, in spi ro -
wa ną m.in. at mos fe rą mia sta i sce ne rią,
któ ra po zo sta ła w je go pa mię ci.
„Przy by wa my tu, by od śpie wać swo ją
pieśń. Nikt nas nie zna. Od cho dzi my.
Mu zy ka jest po to, by po wstać, od na -
leźć swój raj i go po tem opi sać” – pod -
su mo wu je swo ją dzia łal ność ar ty -
stycz ną Char les Lloyd.

Bilety:  VIP&VIP Room 150/100 zł |
kategoria 80 zł | II kat 60 zł | III kat 45 zł

KUP BILET

Tomasz Stańko
New York Quartet
30 listopada 19:00

Scena im. J. Grzegorzewskiego,
ul. Gabrieli Zapolskiej 3, Wrocław

To masz Stań ko kon ty nu uje tra sę kon -
cer to wą pro mu ją cą je go naj now szy al -
bum dla ECM Re cords, „De cem ber Ave -
nue”. To al bum pe łen po etyc kiej lek ko -
ści, bal lad prze dzie lo nych eks pre syj ny -
mi gro ova mi To masz Stań ko we dług
ty go dni ka The New Yor ker „je den z naj -
bar dziej ory gi nal nych i no wa tor skich
trę ba czy jaz zo wych świa ta”. Ton je go
trąb ki i wy jąt ko we kom po zy cje, sta no -
wią o je go le gen dzie i nie pod wa żal nej
po zy cji na świa to wej sce nie.

Bilety: 169/129/99 zł 

Mi ke Par ker’s Trio Theory
Le gni ca Jazz Day
26 listopada 18:00

Aka de mia Ry cer ska – Sa la Ma ne żo wa,
ul. Oj ców Zbi gnie wa i Mi cha ła w Legnicy

Li de rem tria jest no wo jor ski kon tra ba -
si sta i kom po zy tor Mi ke Par ker, wspo -
ma ga ny przez per ku si stę Fran ka Par ke -
ra (człon ka kwar te tu ame ry kań skie go
wo ka li sty Nr 1 Kur ta El lin ga, dwu krot nie
no mi no wa ne go do na gro dy Gram my).
Do dwój ki ame ry kań skich mu zy ków do -
łą czył pol ski mu zyk – sak so fo ni sta te -
no ro wy Sła wek Pez da. W for ma cie jaz -
zo we go tria za mknię to ener gię mu zy ki
roc ko wej, wraż li wość kla sy ki, fak tu rę
awan gar dy oraz ryt micz ną i har mo nicz -
ną róż no rod ność no wo cze sne go jaz zu.
W tym skła dzie jest wszyst ko, co w jaz -
zie być po win no: ory gi nal ność, świe żość,
nie prze wi dy wal ność, gru po wa sym bio -
za w im pro wi za cji i po czu cie hu mo ru.

Bi le ty: 60/40/30 zł

Piotr Woj ta sik & Chór Sy na -
go gi pod Bia łym Bo cia nem
18 listopada 18:54

Synagoga pod Białym Bocianem,
ul. Włodkowica 7, Wrocław

Pre mie ro we wy ko na nie kom po zy cji Pio -
tra Woj ta si ka na pi sa nych dla je dy ne go
w Pol sce chó ru sy na go gal ne go – Chó ru
Sy na go gi pod Bia łym Bo cia nem pod dy -
rek cją Sta ni sła wa Ry bar czy ka.
Piotr Woj ta sik, ar ty sta ob sy py wa ny
na gro da mi, otrzy mał, m. in.: Fry de ry ka,
Jaz zo we go Osca ra, a tak że Ma te usza
Trój ki. W ran kin gu ma ga zy nu „Jazz Fo -
rum” uzna no go za naj po pu lar niej sze -
go pol skie go jazz ma na.  W 2017 r. pre -
mie rę bę dzie mia ła naj now sza pły ta
Pio tra Woj ta si ka „Tri bu te to Akwa rium”
z udzia łem wy bit nych mu zy ków, m. in.:
Da riu sza Olesz kie wi cza, Lesz ka Moż -
dże ra, Eri ca Al le na, Vik to ra To tha, Do -
mi ni ka Wa ni, Mar ka Ką dzie li.

Bilety: 40/30 zł
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An tho ny Strong 
20 listopada 20:00

Stary Klasztor, Wrocław ul. Purkyniego 1
Bry tyj ski pia ni sta jaz zo wy, kom po zy tor,
wo ka li sta oraz au tor tek stów. Kształ cił
się wio dą cych szko łach mu zycz nych
w An glii, stu diu jąc grę na for te pia nie,
osta tecz nie po świę ca jąc się mu zy ce
jaz zo wej. Wcze sne za mi ło wa nie do mu -
zy ki Osca ra Pe ter so na, Bil la Evan sa
i Wyn to na Kel ly osta tecz nie do pro wa -
dzi ły go do Fran ka Si na try, Mel Tor -
me'a i Nat King Co le'a i w kon se kwen cji
do jaz zo wej wo ka li sty ki.
W kom po zy cjach Stron ga sły chać
wpływ kla sy ków jaz zo wych a je go gra
na for te pia nie opie ra się na ogrom nej
wie dzy na te mat swin gu Wyn to na Kel -
ly, Osca ra Pe ter so na czy Bil la Evan sa. 
W swo im gład kim, do pa so wa nym gar -
ni tu rze i oso bi stym uro kiem An tho ny
Strong zda je się szczę śli wie wy peł niać
ro lę „an giel skie go gen tle ma na”. Je go
głos i swin gu ją cy styl gry na for te pia nie
po łą czo ne z pły ną cą ze sce ny ener gią, to
mu zycz na uczta, któ rą do ce nia pu blicz -
ność z ca łe go świa ta. 

Bilety: 100/80/60/40 zł

KUP BILET



Ma ma dou & Sa ma Yoon Bo my Po la cy
12 li sto pa da 18:00 Te atr im. H. Mo drze jew skiej, Sce na Ga dzic kie go, Rynek 39 w Legnicy
Z oka zji Świę ta Nie pod le gło ści za pra sza my na kon cert naj bar dziej pol skie go z afry kań skich mu zy ków. 
Ma ma dou&Sa maY oon to wciąga ją ce ryt my z po gra ni cza et no fol ku, afro be atu i reg gae, któ re hip no ty zu ją i po ry wa ją
do tań ca, to „sło wiań sko -afry kań ski po wiew na świa to wej sce nie mu zycz nej”.
Ma ma dou Dio uf, cha ry zma tycz ny ar ty sta ro dem z Se ne ga lu, na gry wa ją cy m.in. z ze spo łem Vo oVoo, oraz sak so fo ni sta
Grze go rza Ryt ka (DA AB, Szwa gier ko la ska) za pro si li do współ pra cy mu zy ków gra ją cych na co dzień z T. Lo ve, Ka pe lą ze Wsi
War sza wa czy Kay ah & Trans orien tal Or che stra. Wy da na w kwiet niu 2016 ro ku pły ta Umba da zna la zła się na pre sti żo -
wej li ście World Mu sic Charts Eu ro pe ja ko je den z naj lep szych al bu mów ro ku. 
Kon cert bę dzie in try gu ją cą pod różą po przez kul tu rę i zwy cza je afry kań skie, z uży ciem eg zo tycz nych in stru men tów i tek -
sta mi pio se nek w oj czy stym ję zy ku Dio ufa – wo lof, opo wia da ją cy mi o tę sk no cie za kra jem, mi ło ści, tra dy cji, sza cun ku
do dru gie go czło wie ka, po szu ki wa niu wie dzy. Nie za brak nie też mu zycz nych nie spo dzia nek!

Bi le ty: 40 zł | www.teatr.legnica.pl

Gra ży na Ło baszew ska
40-le cie pra cy ar ty stycz nej
19 li sto pa da 18:00

Sa la wi do wi sko wa CK Ago ra,
ul. Serbska 5A we Wrocławiu

Kon cert jed nej90 z naj wy bit niej szych
pol skich pio sen ka rek od bę dzie się
w akom pa nia men cie for ma cja AJA GO -
RE (któ ra to wa rzy szy ar ty st ce od 2008
r.) w skła dzie: Sła wo mir Kor nas (bas,
śpiew), Ma ciej Kor tas (gi ta ry) oraz Mi -
chał Szcze blew ski (per ku sja).
Pu blicz ność za chwy ca ją nie tyl ko wy -
ko na nia pio se nek na pi sa nych spe cjal -
nie dla Gra ży ny przez naj wy bit niej -
szych pol skich kom po zy to rów mu zy ki
roz ryw ko wej, ale tak że jej wła sne in -
ter pre ta cje stan dar dów jaz zo wych,
go spel jak rów nież nie zwy kle oso bi ste
wer sje ko lęd i pa sto ra łek z ca łe go
świa ta. Kry ty cy bez wa ha nia po rów -
nu ją wo ka list kę z Areth Fran klin czy
Bil lie Ho li day.

Bi le ty: 50/45 zł

Paweł Domagała
Opowiem Ci o mnie
3 listopada 20:00

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

Pa weł Do ma ga ła to je den z naj bar -
dziej roz po zna wa nych ak to rów mło -
de go po ko le nia. W je go do rob ku znaj -
du je się wie le ról te atral nych, se ria lo -
wych, a tak że fil mo wych. Nie każ dy
jed nak wie, że dru gą pa sją
Paw ła jest mu zy ka, pi sze
i wy ko nu je swo je pio sen ki
od wie lu lat.

Bilety: 129/99/79 zł KUP BILET

Jaromir Nohavica 
10 listopada 19:00
11 listopada 18:00

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

Nad zwy czaj ny, uta len to wa ny i po zy -
tyw ny w emo cjach ar ty sta, o któ rym
kry ty cy pi szą „cze ski Dy lan”. Twór czość
Ja ro mi ra No ha vi cy za chwy ca wszyst -
kich bez wy jąt ku i za cie ra wszel kie gra -
ni ce. Ja ko wo ka li sta umie jęt nie po ru sza
się po mię dzy fol kiem, a folk lo rem, pre -
zen tu je po etyc kie i no stal gicz ne bal la dy,
we so łe i prze peł nio ne ra do ścią ży cia
pie śni na pi sa ne i śpie wa ne w ję zy ku
cze skim i pol skim. W swo ich pio sen -
kach opo wia da o ży ciu i śmier ci, ale
przede wszyst kim o tym, co po mię dzy:
o mi ło ści, cier pie niu, roz ter kach i oba -
wach współ cze sne go czło -
wie ka, o pięk nie ota cza ją ce -
go nas świa ta, drob nych ra -
do ściach i wiel kich pa sjach. 

Bilety: 150/130 zł KUP BILET

Mi chał Kraw czyk Ed She eran Eve ning
29 li sto pa da 20:00 Sta ra Piw ni ca, ul. Krupnicza 15 we Wrocławiu
Mi chał Kraw czyk to mło dy wo ka li sta z Kra ko wa, fan spo koj nej, po ru sza ją cej ser -
ca i gra ją cej na emo cjach mu zy ki. Mi ło śnik aku stycz nych brzmień. Uczestnik VI
edycji programu The Voice of Poland. Pod czas Ed She eran Eve ning Mi chał za -
pre zen tu je te bar dziej i mniej po pu lar ne pio sen ki zna ne go wo ka li sty.

Bilety: 30/25 zł



Coma
18 listopada 20:00

Centrum Koncertowe A2, ul. Góralska 5
Spodziewajmy się największych hitów
zespołu, a także kompozycji 
z najnowszego albumu "2005 YU55".
Ze spół Co ma jest zna ny fa nom mu zy -
ki przede wszyst kim z ener ge tycz nych
i wi do wi sko wych kon cer tów, łą czą -
cych w so bie ele men ty po ezji, mu zy ki,
te atru i fil mu.

Bi le ty: 65/60 zł

Mag dalena Czwoj da
W za leż no ści… pre mie ra płyty
22 listopada 20:00

Stary Klasztor, Wrocław ul. Purkyniego 1
Ja ko je dy na w Pol sce gi ta rzyst ka gra -
ją ca na gi ta rze aku stycz nej i elek -
trycz nej bar dzo zróż ni co wa ny re per -
tu ar. Kry sty na Proń ko, Mi chał Wi -
śniew ski, Han na Śle szyń ska, Piotr Gą -
sow ski, Ro bert Roz mus to tyl ko kil ka
sław nych na zwisk, z któ ry mi od lat
kon cer tu je Mag da Czwoj da. 
Ar tyst ka po sta no wi ła za pre zen to wać
świa tu swój so lo wy, pierw szy w peł ni
au tor ski krą żek. Zbie ga się on z ju bi -
le uszem 20-le cia pra cy ar ty stycz nej
gi ta rzyst ki. Mag da Czwoj da wy stę pu je
na pły cie w ro li kom po zy tor ki oraz
pro du cent ki. Gra na gi ta rze
elek trycz nej, aku stycz nej,
ba so wej, in stru men tach
kla wi szo wych i śpie wa.

Bilety: 30/25/20/15 zł

Barcelona Gipsy balKan Orchestra
9 li sto pa da 20:00 Sta ra Piw ni ca, ul. Krupnicza 15 we Wrocławiu
Mię dzy na ro do wy ze spół ar ty stów two rzą cy w Bar ce lo nie, któ rzy bu -
dzą za in te re so wa nie pu bli ki w ca łej Eu ro pie, swo imi au ten tycz ny mi
re in ter pre ta cja mi tra dy cyj nej mu zy ki bał kań skiej, środ ko wo eu ro pej skiej i po -
cho dzą cej z te re nów z nad ba se nu Mo rza Śród ziem ne go. 

Bilety: 40/35 zł

Świetliki Srebrne Gody czyli 25 lat bliżej
9 listopada 20:00 Sala Gotycka w Starym Klasztorze, ul. Purkyniego 1 we Wrocławiu
20 paź dzier ni ka mi nę ło 25 lat od pierw sze go ofi cjal ne go wy stę pu ze spo łu. Świe -
tli ki za gra ją swo je naj więk sze hi ty ale nie bę dzie wie czo rów wspo mnień, tor tów,
świe czek, Sto lat, kom ba tanc kiej ko kie te rii ani ar ty stycz nych go ści. Ra czej ener -
ge tycz ny i li rycz ny show i spek takl i kil ka no wych, cał kiem no wych utwo rów, któ -
re po noć ma ją po ka zać, że oprócz prze szło ści ze spół ma też przy szłość.
So lid ny po ziom ar ty stycz ny, tak w war stwie li rycz nej jak i mu zycz nej, za -
pew nił ze spo ło wi nie po śled nie miej sce w pan te onie gwiazd pol skiej mu -
zy ki al ter na tyw nej. Bilety: 70-40 zł

fot. A. Pilichowski-Ragno

Wroclaw Industrial Festival 16-sta edy cja
2-5 listopada

Sa la Go tyc ka, Stary Klasz to r, Sta ra Piw ni cy, Klu b Pro za, Dol no ślą skie Cen trum Fil mo we
Na 4 dni Wro cław po now nie sta nie się świa to wą sto li cą wszel kich od mian mu zy ki
oko ło – in du strial nej, do któ rej zja dą go ście nie tyl ko z na sze go kra ju. 
Gwiaz da mi te j edy cji są kla sy cy in du strial ne go roc ka -THE YOUNG GODS, któ rzy
na WIF za pre zen tu ją spe cjal ny set zło żo ny z ma te ria łu z pierw szych dwóch płyt
The Young Gods oraz L'eau Ro uge oraz le gen da sur re ali stycz nej elek tro ni ki NUR SE
WITH WO UND z An glii. Oprócz nich zo ba czy my i usły szy my po nad 25 wy ko naw ców
pre zen tu ją cych tak od le głe z po zo ru sty li sty ki jak: od re al nio ny am bient i no ise, ta -
necz ne elec tro bo dy mu sic i neo folk, post punk i awan gar dę.

Bilety: 120-30 zł | Karnet: 220 zł

KUP BILET

KUP BILET

KUP BILET

KUP BILET



Po kaz pra cy w to ku Stu dia Ma tej ka
Wście kły czło wiek. Wa ria cje w obro nie gnie wu
10 li sto pa da 19 00

Stu dio na Gro bli In sty tu tu im. Je rze go Gro tow skie go, na Gro bli 30/32 we Wro cławiu
Re ży se ria, cho re ogra fia: Ma tej Ma tej ka
Tekst i dra ma tur gia: Mał go rza ta Szczer bow ska, Ma rek Glu ziń ski, Ma tej Ma tej ka

Pod czas pra cy nad spek ta klem „Wście kły czło wiek. Wa ria cje w obro nie gnie wu”
chce my do tknąć źró deł oso bi stej zło ści, któ ra ro dzi się w wy ni ku opre sji.
Czy jest nią prze moc fi zycz na, psy chicz na czy po li tycz na – po wo du je sprze ciw
i zwią za ny z nim ro sną cy gniew. Sta ra my się przyj rzeć te mu mo men to wi, w któ -
rym gniew nie mo że być już dłu żej tłu mio ny, w któ rym nie da się po zo sta wać
do brze wy cho wa nym, grzecz nym, bier nym – w ocze ki wa niu na ra tu nek z ze -
wnątrz. Szu ka my tej wła śnie iskry, któ ra uru cha mia mo tor zmia ny. Przy glą da -
my się jej. Ob ra ca my ze wszyst kich stron, roz kła da my na czyn ni ki pierw sze,
ana li zu je my. Do mo men tu, w któ rym sa mi nie mo że my dłu żej nie ulec jej si le.
Da je my się po rwać tej ener gii, któ ra ma jąc ogrom ną zdol ność bu rze nia, mu si
zna leźć swo je uj ście, że by zro bić miej sce na bu do wa nie No we go. 
Czy to moż li we, że by wy ra ża nie zło ści słu ży ło słusz nym ce lom? Czy gniew mo -
że pra co wać na usłu gach mi ło ści?
Pod czas po ka zu pra cy w to ku, ba zu ją cj na tre nin gu fi zycz nym, sku pi my się
na re la cji łą czą cej wi dza z ak to rem, dla te go za chę ca my od bio rów do wy ra że nia
wła snych opi nii i wra żeń oraz za pra sza my do dys ku sji do ty czą cej od bio ru opra -
co wa ne go ma te ria łu.

Czas trwa nia: 90 min. | Pre mie ra pla no wa na jest na ko niec kwiet nia 2018
Bi le ty: 30 zł pół go dzi ny przed roz po czę ciem po ka zu | on li ne: wspie ram kul tu re.pl

Biesy PRE MIE RA JUBILEUSZ TEATRU 40/175
23,24 li sto pa da 18:00 | 29, 30 li sto pa da 10:00

Teatr H. Modrzejewskiej w Legnicy, Sce na Ga dzic kie go, Rynek 39
Po raz pierw szy na le gnic kiej sce nie zo ba czy my dzie ło Fio do ra Do sto jew skie go. Bę -
dzie to na do da tek jed na z naj więk szych po wie ści wszech cza sów, ar cy dzie ło au to -
ra Zbrod ni i ka ry, wie lo krot nie prze no szo ne na te atral ne de ski i ekran fil mo wy.
Za sad ni cza in try ga, któ ra sta ła się pod sta wą le gnic kiej ada pta cji, ma po smak kry -
mi nal ny: to spi sek wplą tu ją cy ma ło mia stecz ko wych re wo lu cjo ni stów w po spo li tą
zbrod nię. Hi sto ria ta – opar ta ską di nąd na fak tach – ob na ża bez li to śnie me cha -
ni zmy ma ni pu la cji, któ re po zo sta ją nie zmien ne przez wie ki. To one umoż li wi ły po -
wsta nie i roz wój kosz mar nych to ta li ta ry zmów ubie głe go stu le cia; to ich tak że
i dziś uży wa ją roz ma itej ma ści zba wi cie le ludz ko ści, dla któ rych naj więk szą prze -
szko dą w re ali za cji uto pii po zo sta je sam czło wiek.
Ale Do sto jew ski to nie tyl ko za an ga żo wa ny pi sarz po li tycz ny i spo łecz ny: to tak -
że nie zrów na ny por tre ci sta, twór ca fa scy nu ją cych, peł no krwi stych, nie jed no -
znacz nych bo ha te rów. Dla te go spek takl nie bę dzie so cjo lo gicz nym trak ta tem
czy kro ni ką kry mi nal ną, lecz peł ną pa sji wal ką cha rak te rów. 

Bi le ty: Pre mie ra 60 zł | N 30 zł, U 20 zł

Lu cio Ca pe ce, Ge rard Le bik
Kon cert | Dzia ła nie dźwię ko we
7 listopada 18:00

Ga le ria en tro pia, Wro cław ul. Rzeź ni cza 4 
Do two rze nia dźwię ku ar ty ści uży wa ją
ge ne ra to rów fal si nu so idal nych, ge ne -
ra to rów szu mu, sprę żo ne go po wie -
trza oraz in stru men tów aku stycz nych
ta kich jak sak so fo ny.
0Lu cio Ca pe ce, ar gen tyń ski mu zyk
miesz ka ją cy w Ber li nie. Je go pra ce
oscy lu ją wo kół te ma tu do świad cze nia
per cep cyj ne go. Do two rze nia mu zy ki
uży wa m.in. gło śni ków la ta ją cych
na ba lo nach z he lem.
Je go al bum Trah nie z udzia łem Mi ka
Va inio zo stał uzna ny za je den z 10.
naj lep szych ro ku 2009 w ka te go rii
Outer Li mits ma ga zy nu The Wi re. 
Ge rard Le bik, mu zyk i ar ty sta dźwięko -
wy miesz ka ją cy we Wro cła wiu. Zaj mu -
je się głów nie mu zy ką im pro wi zo wa ną
i eks pe ry men tal ną. Jest au to rem licz -
nych in sta la cji i in ter wen cji dźwięko -
wych. W 2007 r. ukoń czył AM im. Ka ro -
la Li piń skie go.
Wraz z Zu zan ną Fogtt two rzy plat for -
mę/fe sti wal Sa na to rium Dźwię ku.

Wstęp wol ny!

Szansa na Oskara 2017
Dolny Śląsk KONKURS
18 listopada 18:00

Klub Pod Kolumnami, pl. Św. Macieja 21
Kon kurs na naj lep sze i naj cie kaw sze
wy ko na nie pie śni z re per tu aru śpie wa -
czek i śpie wa ków z oko lic Wro cła wia.
W pro gra mie prze słu cha nia uczest ni -
ków kon kur su spo tka nie ze śpie wa ka -
mi, od któ rych po cho dzą kon kur so we
pie śni oraz po tań ców ka z ka pe lą.
Że by wziąć udział w kon kur sie, trze ba
się bę dzie na uczyć 6 pie śni z re per tu aru
kon kur so we go i za śpie wać wy lo so wa -
ną pieśń przed ju ry i pu blicz no ścią.

Wstęp wol ny!



Niewina Spek takl dy plo mo wy stu den tów IV ro ku
Wy dzia łu Ak tor skie go AST w ro ku aka de mic kim 2017/2018 
2, 3, 7, 8, 9, 10 listopada 18:00

Aka de mia Sztuk Te atral nych im. St. Wy spiań skie go w Kra ko wie
Fi lia we Wro cła wiu, ul. Bra ni bor ska 59 
Spek ta klu we dług tek stu Dea Lo he ra Nie wi na, Prze kład: Do ro ta Sa jew ska
Re ży se ria: Pa weł Miś kie wicz

„(…) Sta ra my się, by dla te go, co się wo kół nas dzie je, dla na sze go ży cia, dla zda -
rzeń w świe cie zna leźć wy ja śnie nie ex post w na dziei, że w ten spo sób uda nam
się, przy za sto so wa niu tych sa mych za sad wpły nąć na przy szłość. Jed nak to
przy czy no wo -skut ko we wy ni ka nie po ja wia się do pie ro po. I nikt, ani my, ani Bóg
ani na wet sa ma na tu ra nie po sia da wie dzy, o dal szym cią gu nas wszyst kich.
Rów nie do brze mo gli by śmy rzu cać kost ką.
Nie ist nie je prze zna cze nie, ist nie je tyl ko dro ga wy bra na przez nas sa mych. Lecz dla -
te go, że nie wie my, w któ rą stro nę ma my pójść, je ste śmy śle pi na sa mych sie bie”.

Dea Lo her „Nie wi na”
Czy moż na zna leźć dia gno zę traf ną, dia gno zę prze strze ni du cho wej współ cze -
sne go czło wie ka, czło wie ka cza su, roz pa du świa ta wy pra co wa nych przez po ko -
le nia war to ści, roz pa du wię zi, sys te mów, po tęż nie ją cej de frag men ta cji ota cza -
ją cej nas rze czy wi sto ści?...

Gru pa wie ko wa: 16+ | Czas trwa nia: oko ło 3 go dzin z 1 prze rwą
Pre mie ra 29 paź dzier ni ka 2017

Kil ka spo so bów na to, jak schud nąć, ale po zo stać szczę -
śli wym, czy li jak ka pi ta lizm nas tu czy i nie po zwa la do jeść
3 li sto pa da 20:00 | 4 li sto pa da 20:30 | 5 li sto pa da 20:00

Te atr Mu zycz ny Ca pi tol, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 67 we Wro cła wiu
Spektakl lau re ata Grand Prix z po przed nie go ro ku – Ar tu ra Ca tu ria na miał pre -
mie rę w mar cu 2017 r. na 38. Prze glą dzie Pio sen ki Ak tor skiej. Part ne ru je mu
na sce nie Pa tryk Szwich ten berg, któ ry z ko lei z 36. PPA wy jeż dżał ja ko czło nek
wy róż nio ne go ze spo łu Ka pu czi no.
Te raz spek takl wchodzi do sta łe go re per tu aru Te atru Mu zycz ne go Ca pi tol we
Wro cła wiu i bę dzie moż na go oglądać na Sce nie Re stau ra cja. 
W wi zji sce nicz nej Ku by Skrzy wan ka, jed ne go z cie kaw szych re ży se rów naj młod -
sze go po ko le nia, oglą da my pra gnie nia i ma rze nia dwu dzie sto pa ro lat ków, któ re
ni gdy nie zo sta ną za spo ko jo ne, wy my śla je bo wiem dla nich i za nich ka pi ta lizm.
Sper so na li zo wa ne apli ka cje, któ re za czy na ją prze twa rzać i kre ować cia ła we dług

wła snych al go ryt mów, przej mu ją kon -
tro lę nad swo imi użyt kow ni ka mi. Ak cja
spek ta klu roz gry wa się w pop -ka pi ta li -
stycz nej si łow ni. Tu taj par ty tu rą mu -
zycz ną sta je się ruch, od dech, ude rze nia
ser ca, brzmie nie gło sów i słów. Ak tyw -
ność fi zycz na zmie nia się w mu zy kę,
cia ło sta je się in stru men tem. 
Bi le ty: 25/30 zł

Mo ja Pol ska – Kamie nie
na Sza niec, Ar mia Kra jo wa
25 li sto pa da 19:00 PREMIERA

In te gra cyj ny Te atr Ar ka,
ul. Mennicza 3 we Wro cła wiu
Scenariusz i reżyseria: Renata Jasińska

W spek ta klu wy ko rzy sta no wspo mnie -
nia Kom ba tan tów AK z Wro cła wia – Pa -
na Zbi gnie wa La za ro wi cza, (ur. 27.09.
1925 w Ja śle, zm. 29.09.2017 we Wro -
cła wiu) – pol skie go dzia ła cza pod zie mia
nie pod le gło ścio we go w cza sie II woj ny
świa to wej oraz po wo jen ne go pod zie mia
an ty ko mu ni stycz ne go, Pa ni Wan dy
Ciał ki, sa ni ta riusz ki AK Od dzia łu Wi leń -
skie go, ze sła nej na Ko ły mę oraz Wi ce -
pre ze sa Okręgu Dol no ślą skie go Świa to -
we go Związ ku Żoł nie rzy Ar mii Kra jo wej,
Pa na Sta ni sła wa Woł cza skie go – po -
wstań ca war szaw skie go.
Spek takl jest me ta fo rą zma ga nia się
z nie spra wie dli wością cza sów, opo -
wieścią o nie zwy kłych po sta wach życio -
wy ch u ka zu ją cych po nad cza so we war -
tości umi ło wa nia ży cia w Oj czyź nie.
Re ali za to rzy za pro si li do współtwo rze -
nia spektaklu przed sta wi cie li Instytutu
Pamięci Narodowej  z Wro cła wia.
Przed pre mie rą od bę dzie się pa nel dys -
ku syj ny ar ty stów z wi dow nią, na któ ry
za pro sze ni zo sta li ucznio wie z Wro cła -
wia i Dol ne go Ślą ska. Wspólnie za sta -
no wią się nad tym co to jest Oj czy zna,
pa trio tyzm i praw da hi sto rycz na.
Te atr Ar ka jest te atrem szcze gólnym.
Zo stał po wo ła ny po nad dwa dzieścia lat
te mu. Od 2002 ro ku główną ideą te atru
sta ło się ha sło przy wra ca nia spo łe -
czeństwu osób nie peł no spraw nych po -
przez różne dzia ła nia ar ty stycz ne. 
In sty tu cja na ma pie kul tu ral nej szcze -
gólna, gdyż jest ona je dy nym ośrod kiem
te go ty pu w Pol sce. Dy rek tor Te atru Ar -
ka – Renata Jasińska sta ra się re ali zo -
wać swo ją mi sję dwu to ro wo. Za po mo -
cą for my, w ja kiej funk cjo nu je jej te atr
oraz za po mo cą re per tu aru. Przy czy ną
jej suk ce sów na tym po lu jest sta ran ny
do bór po zy cji re per tu aro wych.
Obec ność na sce nie ak to rów nie pełno -
spraw nych jest nie zwy kłym za bie giem
ar ty stycz nym, po nie waż pod kreśla,
że Wol ność w na szej Oj czyźnie do ty czy
wszyst kich oby wa te li, i że każ dy ma
szan sę po ka za nia swo je go ta len tu.

Bilety: 40/25 zł
Ar tur Ca tu rian (na pierw szym pla nie) i Pa tryk
Szwich ten berg. Fot. Sła wek Prze rwa dla PPA



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

PUSTKA. PUSTYNIA. NIC.  fot. Natalia Kabanow

GDZIE JEST MIŁOŚĆ?
REŻ. AGNIESZKA KULIŃSKA

22 LISTOPADA 2017, GODZ. 9:30
GODZ. 11:30

Scena na Świebodzkim

MIKROKOSMOS
REŻ. KONRAD DWORAKOWSKI

23 LISTOPADA 2017, GODZ. 10:00
24 LISTOPADA 2017, GODZ. 10:00
Scena na Świebodzkim

PUSTKA. PUSTYNIA. NIC.
REŻ. LESZEK BZDYL

25 LISTOPADA 2017, GODZ. 19:00
26 LISTOPADA 2017, GODZ. 19:00
Scena na Świebodzkim

285_PANTOMIMA_2017-11  29.10.2017  18:08  Strona 1

Gdzie jest mi łość?
Przed sta wie nie pan to mi micz ne dla naj młod szych wi dzów (1-6 lat)
22 listopada 9:30 i 11:30

Scena na Świebodzkim, pl. Orląt Lwowskich 
Gdzie jest mi łość?, gdzie jest naj po tęż niej sze uczu cie świa ta?, gdzie go szu kać?
Pró by zna le zie nia od po wie dzi po dej mie się Pier rot, bo ha ter o du żych i smut -
nych oczach. Spo tka na swo jej dro dze Pa ja cy ka, Lal kę, Pta ka, Ko ta i wszyst kim
po mo że w po trze bie, wes prze, roz wią że pro ble my. Ale czy uda mu się od po wie -
dzieć na nur tu ją ce go py ta nie gdzie jest mi łość?
Mo że jest w pro stych zda rze niach dnia co dzien ne go, w prze ja wach życz li wo ści,
w tro sce o in nych i… sie bie sa me go? Jak my ślisz?
In te gral ną czę ścią przed sta wie nia są warsz ta ty, bezpośred. po przed sta wie niu.
Dro dzy ro dzi ce i opie ku no wie, je ste śmy świa do mi, że pierw sza wi zy ta w te atrze
z dziec kiem mo że być lek ko stre su ją ca, bo nie do koń ca mo że my być pew ni re -
ak cji na sze go naj na ja na to, co za chwi lę się wy da rzy. Dla te go pro si my Was bar -
dzo, aby ście się tym w ogó le nie de ner wo wa li, po nie waż my je ste śmy dla Was
i dla Wa szych dzie ci. 

Zespół Wrocławskiego Teatru Pantomimy
Bilety: 20/15/10 zł

Kaj tuś Cza ro dziej PRE MIE RA
18 listopada 17:00
19 i 26 listopada 12:30

Du ża Sce na, Teatr Lalki i Aktora w
Wałbrzychu, ul. 
Sce na riusz: Mag da le na Żar nec ka
Re ży se ria: Rok sa na Mi ner
Sce no gra fia: Ma te usz Mi row ski
Mu zy ka: Pa weł So wa

Je dy nym przy ja cie lem Kajt ka jest Bab -
cia, któ ra wpro wa dza wnu ka w li te rac -
ki świat wy obraź ni. Pew ne go dnia
chło piec od kry wa swo je ma gicz ne
umie jęt no ści. Ma gia któ rej źró dłem
jest wy obraź nia Kaj tu sia zmie ni po -
rzą dek świa ta. Wszyst kie cza ry, mniej
lub bar dziej prze my śla ne, spra wia ją że
Kaj tek wy ru sza w sa mot ną po dróż
po świe cie, a tak na praw dę w głąb sie -
bie, gdzie uczy się wy ko rzy sty wa nia
ma gii w do brym ce lu. Mą drość, któ rą
zdo by wa pod czas „wy pra wy”, uczy go
po dej mo wa nia roz sąd nych wy bo rów.

Bi lety: Do ro sły – 18 zł| Dziec ko – 16 zł
Pre mie ra – 25 zł | Wiek: 6+ 

WA RIA CJE – SŁO WO
pdra mat | sce na riusz | tekst
4 li sto pa da 18:00

Ma con do, ul. Po mor ska 19 we Wro cławiu
Co mie sięcz ny, dwu dnio wy cykl spo -
tkań, któ re swo ją for mu łą pro wo ku ją
do wła snej twór czo ści. Uczest ni cy cy klu
po zna ją kil ka za gad nień dzię ki któ rym
po wsta je spek takl, wy stęp czy per for -
man ce. Co mie siąc oma wia ne bę dą ko -
lej ne za gad nie nia. Bę dzie wspól ne czy -
ta nie, słu cha nie, mó wie nie, pi sa nie, za -
da wa nie py tań i szu ka nie od po wie dzi. 
W li sto pa dzie – SŁO WO.
Moż na nic na ten te mat nie wie dzieć
i być prze ko na nym, że nie po sia da się
żad nych umie jęt no ści. 
Plan na li sto pad:
4.11 sobota 18:00 – warsz tat, na któ -
rym omó wio na zo sta nie ro la tek stu
w przed sta wie niu. Uczest ni cy stwo rzą
wła sny, któ ry po słu ży im za na rzę dzie
przy ko lej nych spo tka niach.
5.11 niedziela 16:00 – spo tka nie z dra -
ma tur giem Hu ber tem Su li mą i dra ma -
to pi sa rzem An drze jem Pie czyń skim. 
Moż na uczest ni czyć w jed nym spo -
tka niu lub ca łym cy klu! 

Pro jekt Se nio rzy w Ak cji To wa rzy stwa Ini -
cja tyw twór czych | Wstęp wol ny! 



Moda na Cranacha
Od 31 października

Muzeum Narodowe we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 5
Kurator: Marek Pierzchała

Wy sta wa uka zu jąca ma lar stwo do by Re for ma cji we Wro cła wiu
i na Śląsku przy go to wa na z oka zji 500-le cia upu blicz nie nia przez
Mar ci na Lu tra 95 tez w Wit ten ber dze. Klu czem do tej wy jątko -
wej pre zen ta cji będzie ma lar stwo Lu ca sa Cra na cha i je go kręgu
oraz ich od dzia ły wa nie na Śląsku. Wśród kil ku dzie sięciu ob ra -
zów po ka zy wa nych na wy sta wie znaj dą się m.in. ta kie dzie ła
Lu ca sa Cra na cha jak słyn na Ma don na pod jo dła mi, Sa lo me
z gło wą Ja na Chrzci cie la, Adam i Ewa czy Nie do bra na pa ra.
Skrzy dla ty wąż – znak her bo wy Lu ca sa Cra na cha star sze go
(1472-1553), stał się zna kiem fir mo wym in trat ne go ro dzin ne -
go przed siębior stwa. Wid nie je on na ty siącu ob ra zów ma lo -
wa nych przez sa me go mi strza, je go sy nów: Han sa (1513-1537)
i Lu ca sa młod sze go (1515-1586), przy udzia le licz nych
współpra cow ni ków i po moc ni ków. Dzie ła Cra na cha bu dzi ły
i bu dzą wciąż ogrom ne za in te re so wa nie, które po twier dza nie -
ga snącą sła wę dzieł i ma gicz ną moc na zwi ska.
– Na sza wy sta wa i to wa rzy szący jej ka ta log sta ją się w ten spo sób wy ra zem ko lej ne go po dzi wu i fa scy na cji dla po czy -
nań tych ar ty stów – mówi Piotr Oszcza now ski, dy rek tor Mu zeum Na ro do we go we Wro cła wiu. – Nie którzy go to wi są przy -
pusz czać, że do ro bek wit ten ber skiej pra cow ni Cra na chów za my ka się licz bą prze kra cza jącą 10 000 dzieł, a prze cież i ją
na leżało by uzu peł nić i po większyć o ko lej ne kre acje – od jakże bo ga tej i różno rod nej twórczości gra ficz nej po ma lo wa nie
kom nat zam ko wych, a na wet pro za icz nych sa ni. Cra na cho wie by li ty ta na mi pra cy, bar dziej miesz czański mi przed siębior -
ca mi niż hu ma ni stycz ny mi eru dy ta mi, znaj do wa li także czas na po li ty kę i sze ro kie kon tak ty to wa rzy skie. Jed nym sło -
wem – by li to ar tyści nie zwy kli.
Wy sta wa uka zuje po pu lar ność sztu ki Cra na cha w ob rębie sztu ki śląskiej współcze snej ma la rzo wi, a także później szej.

Do 30.12.2017   |  Bilety: N 10 zł, U 5 zł

Lucas Cranach st., Madonna pod jodłami, ok. 1510,
Muzeum Archidiecezjalne we Wrocławiu

Ku no we mu ży ciu
Ży dzi na Dol nym Ślą sku
w la tach 1945–1970
Od 11 listopada

Mu zeum et no gra ficz ne we Wrocławiu,
ul. Traugutta 111-113

Pierw sza o tak du żym za się gu eks po -
zy cja po świę co na spo łecz no ści ży dow -
skiej miesz ka ją cej na Dol nym Ślą sku
w okre sie po wo jen nym. Za pre zen to -
wa ne zo sta ną uni ka to we zdję cia,
a tak że do ku men ty, na gra nia i fil my.
Po II woj nie świa to wej Dol ny Śląsk stał
się naj więk szym sku pi skiem ura to wa -
nych od za gła dy pol skich Ży dów. W hi -
sto rio gra fii po ja wi ło się na wet po ję cie
„osie dle ży dow skie”, ozna cza ją ce po -
cząt ko wo sku pi sko kil ku na stu, a na -
stęp nie po nad 40 miej sco wo ści, w któ -
rych osie dli ło się oko ło 100 tys. Ży dów,
w tym po nad 86 tys. przy by łych z ZSRR,
w ra mach prze sie dleń oby wa te li pol -
skich. Więk szość wy je cha ła z Pol ski
w cza sie ko lej nych fal emi gra cji.

Do 11.03.2018 

Ar chi tekt Boh dan La chert Awers/re wers
23 li sto pa da 18:00 Mu zeum Ar chi tek tu ry we Wro cła wiu, ul. Ber nar dyń ska 5
Wy sta wa za pre zen tu je twór czość Boh da na La cher ta – jed ne go z naj wy bit niej -
szych pol skich ar chi tek tów awan gar do wych, współ twór cy Sto wa rzy sze nia Ar -
chi tek tów Pol skich oraz gru py mo der ni stów Pra esens, part ne ra Jó ze fa Sza naj cy
w spół ce ar chi tek to nicz nej „La chert & Sza naj ca” – naj le piej roz po zna wal ne go du -
etu w hi sto rii ar chi tek tu ry no wo cze snej w okre sie 20- le cia mię dzy wo jen ne go. 
Ar chi tekt i teo re tyk ar chi tek tu ry, ab sol went Wy dzia łu Ar chi tek tu ry Po li tech ni ki
War szaw skiej. Pra co wał przede wszyst kim w War sza wie, lecz był też za an ga żo -
wa ny w re ali za cję tak waż nych mo der ni stycz nych przed się wzięć II Rze czy po spo -
li tej, jak bu do wa Gdy ni czy pre zen ta cja Pol ski po za gra ni ca mi kra ju. Po woj nie pra -
co wał ja ko kie row nik Wy dzia łu Ar chi tek tu ry i In ży nie rii w Biu rze Od bu do wy Sto -
li cy. Pro mo wał bu dow nic two eks pe ry men tal ne z gru zo be to nu, któ re go przy kła -
dem jest m.in. gmach PKO przy uli cy Mar szał kow skiej 124 w War sza wie. Był au -

to rem kon cep cji bu do wy na gru zach
war szaw skie go get ta osie dla Mu ra nów
Po łu dnio wy, któ ra po wpro wa dze niu so -
cre ali zmu zo sta ła zmo dy fi ko wa na. 
Wy sta wa ukazuje wie lo wąt ko we do ko -
nania ar ty stycz ne Boh da na La cher ta.
Wy ko rzy sta nie nie zna nych do tych czas
pro jek tów, po zwo li na za pre zen to wa nie
tak że twór czo ści po wo jen nej, któ ra
– za wy jąt kiem osie dla Mu ra nów Po łu -
dnio wy – jest znacz nie mniej zna na.



mnwr.art.pl

Muzeum Narodowe 
we Wrocławiu

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

Wystawy czasowe: 
„Skarb średzki” 
3 października – 30 grudnia 2017

„Inwencja i naśladownictwo. Dawna 
grafika włoska ze zbiorów Muzeum 
Narodowego we Wrocławiu” 
17 października – 17 grudnia 2017

„Moda na Cranacha”
31 października – 30 grudnia 2017

Panorama 
Racławicka
 
Wystawa stała: 
Dzieło J. Styki i W. Kossaka  
z lat 1893–1894 upamiętniające 
100. rocznicę insurekcji 
kościuszkowskiej 
 
Wystawa czasowa:
„Tadeusz Kościuszko w filatelistyce”
14 października 2017 – 3 marca 2018

Pawilon Czterech Kopuł
Muzeum Sztuki  
Współczesnej

Wystawa stała: 
„Kolekcja sztuki polskiej  
II połowy XX i XXI w.”  
 
Wystawa czasowa: 
„Moda i kino. Kostiumy filmowe 
z kolekcji CeTA w Pawilonie 
Czterech Kopuł” 
17 września – 30 grudnia 2017

Muzeum  
Etnograficzne

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

Wystawa czasowa: 
„Świat miedzi, świat mosiądzu  
– kotlarstwo” 
23 września 2017 – 28 stycznia 2018

„Ku nowemu życiu. Żydzi na Dolnym 
Śląsku w latach 1945–1970”
12 listopada 2017 – 11 marca 2018
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Klau dia Za wa da Laboratorium wo dy, pa pie ru i akwa re li
4 li sto pa da 18:00 Ga le ria Sztu ki Pla ton, ul. Krup ni cza 13 we Wro cła wiu
Ar tyst ka za pre zen tu je naj now szy cykl prac, w któ rym sta wia sze reg py tań o ob -
raz i przed sta wie nie ma lar skie.
Przy po mo cy me diów – wo dy, pa pie ru i akwa re li, ar tyst ka ba da moż li wo ści po -
wierzch ni ma lar skiej. Pa pier zo sta je uży ty ja ko świa tło czu ły film, któ ry przej mu je
w peł ni wła ści wo ści ta fli wo dy, a sam pro ces sta je się punk tem wyj ścia do dys ku -
sji na te mat ob ra zu, je go for my i zna cze nia w od wzo ro wy wa niu na tu ry.
Wer ni saż bę dzie też uho no ro wa niem zwy cię stwa Klau dii Za wa dy w in au gu ra -
cyj nej edy cji pro jek tu Bry ły Pla to na.

Do 4.12.2017

Wro cław kon kret ny
Dzieła z kolekcji Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych
Do 26 marca 2018 Muzeum Współczesne Wrocław, pl. Strzegomski 2a
Wy sta wa jest po ka zem wy bra nych i utrwa lo nych w prze strze ni pol skiej sztu ki
współ cze snej dzieł z ko lek cji Dol no ślą skie go To wa rzy stwa Za chę ty Sztuk Pięk nych,
dzieł, któ re opi su ją sze reg zja wisk wy two rzo nych na grun cie sztu ki wro cław skiej
lub po wsta łych w opar ciu o zło żo ną hi sto rię Wro cła wia i Dol ne go Ślą ska. Kon struk -
cja po ka zu da je wgląd w ar chi wum zja wisk ar ty stycz nych po cząw szy od lat 60. aż
po współ cze sność, jed no cze śnie nie za kła da żad ne go kon kret ne go kie run ku ba da -
nia, ra czej two rzy ma pę wy two rzo nych na prze strze ni de kad kon cep cji i ten den cji.
Ist nie nie wza jem ne go po wią za nia mię dzy ty mi ten den cja mi nie jest ła twe do udo -
wod nie nia, toż sa mość wro cław skiej sztu ki ob ra ca się bo wiem wo kół róż nych „mi -
tów”. In ten cją wy sta wy „Wro cław kon kret ny” nie jest za tem dą że nie do usta no wie -
nia ka no nu naj waż niej szych dla Wro cła wia au to rów, waż ne jest tu ra czej ze sta -
wie nie róż nych ob sza rów prak tyk oraz pró ba okre śle nia ich płasz czyzn wspól nych. 
Eks po nowane pra ce re fe ru ją róż ne po sta wy i for mę, wy do by wa ją jed nak szcze gól -
ny i wspól ny aspekt – spe cy ficz ny dla Wro cła wia rys sztu ki in te lek tu al nej, któ ra po -
rząd ku jąc i wy ostrza jąc róż no rod ne zja wi ska, od wo łu je się do men tal nych zdol no -
ści od bior cy, ofe ru jąc tak że do świad cze nie prze ży cia es te tycz ne go.

Kuratorka: Anna Kołodziejczyk

Zo epo lis
Di zajn dla ro ślin i zwie rząt
17 li sto pa da 19:00

Ga le ria Di zajn BWA Wro cław,
ul. Świd nic ka 2-4 
Artyści: Fon tar te, Mał go rza ta Gu row ska,
Ka ro li na Ko tow ska i Łu kasz Ko wal ski,
Kwia ciar nia Gra fi ki, Bar tosz Mu cha, 
Ne nuk ko, Ali cja Pa ta now ska, Ma ciej Siu da,
Mi chał Szo ta

Pro jek to wa nie zo rien to wa ne na czło -
wie ka (hu man -cen tred de sign) to jed -
no z naj po pu lar niej szych ha seł ostat -
nich lat wśród pro jek tan tów i firm.
Jed nak je śli się nad tym za sta no wi my,
oka że się, że di zajn za wsze był na sta -
wio ny na czło wie ka, a – przy naj mniej
w kul tu rze za chod niej – ho mo sa piens
sta no wił mia rę wszel kich rze czy, co
świet nie ilu stru je słyn ny ry su nek wi -
tru wiań skie go męż czy zny stwo rzo ny
przez Le onar da da Vin ci.
Co by się sta ło gdy by śmy za kwe stio -
no wa li to ha sło? Czy mo że my w ogó le
po my śleć o pro jek to wa niu, któ re go
pod mio ta mi by li by nie -lu dzie: ro śli ny
i zwie rzę ta? W ja ki spo sób ta ki di zajn
był by w sta nie prze bu do wać ist nie ją -
ce re la cje mię dzy ludz ki mi a nie -ludz -
ki mi zwie rzę ta mi oraz in ny mi ży ją cy -
mi or ga ni zma mi?
Ce lem wy sta wy Zo epo lis. Di zajn dla ro -
ślin i zwie rząt jest za sta no wie nie się
nad moż li wo ścią stwo rze nia wspól no ty
ludz ko -nie -ludz kiej, któ ra by ła by me -
dio wa na za po mo cą przed mio tów ma -
te rial nych. Ku ra tor ki wy sta wy, Mo ni ka
Ro siń ska i Aga ta Szy dłow ska, bę dą po -
szu ki wa ły roz wią zań, któ re trak tu ją
zwie rzę ta i ro śli ny ja ko peł no praw ne
pod mio ty pro ce sów pro jek to wych,
z uwzględ nie niem ich po trzeb i praw. (...)

Do 14 stycz nia 2018

Marek Żarczyński
Widziane w lustrze | Autoportret
Od 13 listopada Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu
filia nr. 22, ul. Chociebuska 8-10
Ar ty sta ama tor, uro dził się i miesz ka we Wro cła wiu.
Zaj mu je się ma lar stwem szta lu go wym olej nym, rzeź -
bą i ry sun kiem. Wy sta wa pre zen tu je kil ka au to por tre -
tów, któ re są próbą prezentacji doznań wewnętrznych
malującego, ema nu ją także odro bi ną hu mo ru. Nie któ -
re pra ce spra wia ją wra że nie obiek tyw ne go pra wie fo -
to gra ficz ne go za pi su sy tu acji rze czy wi stej, in ne zaś są
jej krzy wym zwier cia dłem.
Do 16.12.2017

Eugeniusz Smoliński,
Tylko dla twoich pięknych oczu

Wanda Gołkowska,
z cyklu Błękitów

Paweł Jarodzki,
Tylko sztuka cię nie oszuka
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Ola Szu li mow ska
Prosimy nie dotykać,
projekt w trakcie realizacji
3 listopada 18:00

Ga le ria en tro pia, Wro cław ul. Rzeź ni cza 4 
Przed mio tem wystawy jest dzien nik,
któ ry po wsta je od wrze śnia ze szłe go
ro ku, jed nak nie znaj dzie my w nim in -
tym nych za pi sków ży cia co dzien ne go.
(...). Nie jest to też je dy nie rę ko pis. Frag -
ment tłu ma cze nia tek stu au tor ka wy -
ko na ła w tech ni ce skła du tek sto we go.
Ola Szu li mow ska, ma lar ka i fi lo log z wy -
kształ ce nia i per ku sist ka z za mi ło wa nia.

Do 22.11

Alek san dar Stan ko ski Cu kier nia Eu ro pa
Do 25 listopada

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

Eks po zy cja jest pre zen ta cją twór czo ści Alek san da ra Stan ko skie go – ma ce doń -
skie go ma la rza i ry sow ni ka. Na wy sta wie bę dzie moż na obej rzeć oko ło 50 prac.
Twór czość Alek san dra Stan ko skie go ce chu je dy cho to mia oraz prze pla ta nie się
fi gu ra tyw no ści z abs trak cją. Je go pra ce ko men tu ją prze mia ny spo łecz ne, po li -
tycz ne i kul tu ro we na po zio mie za rów no lo kal nym, jak i glo bal nym. Ar ty sta two -
rzy iro nicz ną syn te zę zna nych prą dów ar ty stycz nych oraz spo łecz no -po li tycz -
nych ide olo gii, a tak że ob na ża praw dzi we in ten cje moż nych te go świa ta, któ rzy
pod pre tek stem „lep sze go ju tra” dba ją je dy nie o wła sne in te re sy.
Zaprasza Ga le ria Miej ska oraz Mi ni ster stwo Kul tu ry Re pu bli ki Ma ce do nii.

Ku ra tor wy sta wy: Go ran cho Gjor gjie vski | Wstęp wol ny! 

A. Stan ko ski, Szczyt

Natalia LL, Autoportret

Promocje 2017 27. Ogól no pol ski Prze gląd Ma lar stwa Mło dych
17 listopada 18:00

Ga le ria Sztu ki w Le gni cy, pl. Katedralny 1| Ga le ria Ring, Rynek 12 w Le gni cy
Głów nym ce lem prze glą du jest pre zen ta cja i do ku men ta cja naj śwież sze go
współ cze sne go ma lar stwa pol skie go, sa mo dziel nych prac ma lar skich mło dych
twór ców, któ re po wsta ły tuż po ukoń cze niu przez nich wyż szych uczel ni pla -
stycz nych oraz uła twie nie im star tu w doj rza łe ży cie ar ty stycz ne.
Do te go rocz nej edy cji zgło si ło się 73 ar ty stów z je de na stu kra jo wych wyż szych
uczel ni ar ty stycz nych. Spo śród 171 na de sła nych prac do wy sta wy wy bra no 94
ob ra zów 30 mło dych ma la rzy.
Wśród do tych cza so wych lau re atów PRO MO CJI są dziś zna ni ar ty ści, m.in. Ivo
Ni kić, Ju lia Cu ry ło, Do mi nik Lej man. 
W dniu 3 listopada odbędzie się drugi etap posiedzenia jury, które zdecyduje o
tym w czyje ręce trafią nagrody regulaminowe.
Uroczyste ogłoszenie nazwisk laureatów nastąpi podczas wernisażu wystawy, 
17 listopada 2017 o godz. 18:00 w siedzibie Galerii Sztuki.

Rua Gol ba (ASP War sza wa) – Grand Prix Mi ni stra Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro do we go
w po sta ci wy sta wy in dy wi du al nej i ka ta lo gu

OD SZTUCZ NEJ RZE CZY -
WI STO ŚCI DO SEL FIE
Au to por tret
w Pol skiej Sztu ce Współ cze snej
Do 26 listopada

Galeria Awangarda BWA,
ul. Wita Stwosza 32, Wrocław
Ar ty ści: Pa weł Al tha mer, Woj ciech Bą kow ski,
Krzysz tof M. Bed nar ski, Olaf Brze ski, Mar ty na
Czech, Oskar Da wic ki, Mau ry cy Go mu lic ki, Gru pa
Sę dzia Głów ny, Ane ta Grze szy kow ska, Ewa Jusz -
kie wicz, Ada Karcz mar czyk, Je rzy Ko sał ka, Ka ta -
rzy na Ko zy ra, Na ta lia LL, Ol ga Le wic ka, Zbi gniew
Li be ra, Mar cin Ma cie jow ski, Ho no ra ta Mar tin, Ro -
man Opał ka, Woj ciech Puś, Be ata Ro jek, Łu kasz
Rusz ni ca, Iwo Rut kie wicz, To masz Tyn dyk, Alek -
san dra Urban, Mo ni ka Za wadz ki.

Wy sta wa pre zen tu je toż sa mość pol -
skich ar ty stów współ cze snych róż nych
po ko leń. Od wo łu je się do tra dy cyj nej
kon wen cji ar ty stycz ne go au to por tre tu,
za punkt wyj ścia bio rąc twór czość jed -
nej z naj waż niej szych re pre zen tan tek
ro dzi mej neo awan gar dy, Na ta lii LL.
To pró ba uchwy ce nia w prze kro ju stra -
te gii waż nych twór ców ostat nich de kad,
ich sto sun ku do tra dy cji, awan gar do wej
si ły re de fi nio wa nia rze czy wi sto ści przez
sztu kę, zdol no ści prze ciw sta wie nia się
eko no micz nej prze mo cy i wy zwa la ją ce -
go po czu cia hu mo ru.



An drzej Dud ek-Düre r 
Czas  | fo to gra fia, gra fi ka, obiek -
ty, in sta la cje, wi deo per for man ce
9 li sto pa da 18:00

Ga le ria Foto -Gen OKiS we Wro cławiu,
pl. bpa Nan kie ra 8

Wy sta wa jest prze glą dem pod sta wo wej
pro ble ma ty ki i spo so bów wy ra zu obec -
nych w ca łej twór czo ści An drze ja Dud -
ka -Düre ra, od po ło wy lat 60. XX wie ku
do chwi li obec nej. Uwzględ nio ne bę dą
przede wszyst kim pra ce zre ali zo wa ne
w róż nych for mach tech ni ki fo to gra ficz -
nej, ale tak że gra fi ki, pra ce wi deo i na -
gra nia dźwię ko we. Na czel ną i wie lo -
znacz ną ka te go rią jest tu taj „czas”, któ -
re go ro zu mie nie de ter mi nu je róż ne
prze ja wy rze czy wi sto ści. W trzech ko -
lej nych po miesz cze niach ga le rii po ka za -
ne bę dą w pierw szej ko lej no ści re ali za -
cje z lat 60. i 70., na stęp nie z lat 80. i 90.,
oraz po wsta łe po 2000 r.
Bar dzo bo ga ta for mal nie oraz ilo ścio -
wo twór czość ar ty sty zo sta nie przed -
sta wio na w skon den so wa nej for mie,
po przez wy bór mo ty wów i pro ble mów
naj bar dziej dla nie go cha rak te ry stycz -
nych i wy ra ża nych w zmie nia ją cy się
spo sób po przez ak tu al nie do stęp ne
środ ki tech nicz ne.
Wy sta wa powstała w ra mach ob cho -
dów 70-le cia Związ ku Pol skich Ar ty -
stów Fo to gra fi ków.

Ku ra tor – Adam So bo ta
Fi ni saż 1.12, godz 20:00 – pre zen ta cja per -
for man ce mul ti me dial ne go Me TA... CZAS...
Wy sta wa trwa do 2.12.2017

Autoukrzyżowanie, 1973, performance
w Galerii Jednej Osoby, Wrocław, fotografia

Mał go rza ta Ko siec Frac tu res
Do 26 listopada

Galeria Zamek, pl. Świętojański 1, Wrocław
Wy sta wa pre zen tu je cykl por tre tów
ty po gra ficz nych w któ rych wi ze ru nek
bu do wa ny jest za po mo cą la se run ko -
wo na kła da nych na sie bie ko lej nych
warstw zna ków, li ter, frag men tów
zdań. Ty tu ło we zła ma nia ro zu mia ne
rów nież ja ko prze łom to tak że pew ne
sta ny emo cjo nal ne, któ re pod kre śla ją
psy cho lo gicz ny wy miar por tre tów.
Mał go rza ta Ko siec, ab sol went ka ASP
im. Wła dy sła wa Strze miń skie go w Ło -
dzi. Uczel nię ukoń czy ła, zdo by wa jąc dy -
plom z wy róż nie niem w 2000 r. Jest
m.in. sty pen dyst ką mi ni stra kul tu ry i fi -
na list ką pro gra mu In ter na tio nal Young
Art 2002 do mu au kcyj ne go So the by's.

Grażyna Haba Italia | Fotografia
6 listopada 18:00

Salonik Trzech Muz, Wrocław ul. Zawalna 7
W programie wernisażu koncert zespołu
QUANTUM OF JAZZ w składzie:
Paweł Scharoch (skrzypce),
Maciej Drwal (gitara elektryczna),
Paweł Konieczny (gitara elektroakustyczn.)

Pa sjo nat ka fo to gra fo wa nia, jej pra ce
bra ły udział w kon kur sach kra jo wych
i świa to wych (m. in. w Bel gii, Ja po nii)
oraz w wy sta wach po kon kur so wych
i po ple ne ro wych. Lau re at ka wie lu wy -
róż nień, m.in. w Ja po nii. Na le ży do osób
cie ka wych wszyst kie go, in te re su je się
sztu ką, mu zy ką, ar chi tek tu rą, za byt ka -
mi, kra jo bra zem i przy ro dą. Wy sta wa pt.
Ita lia jest efek tem wie lo krot nych po by -
tów we Wło szech, fa scy na cją tam tej szą
ar chi tek tu rą, kra jo bra zem i ludź mi.

Do 29.11, w pn, wt, cz w godz. 16-19.00

John Mo ran A Still Li fe 
Do 18 listopada 

Galeria SIC! BWA Wrocław,
pl. Kościuszki 9/10 

Dwu znacz ny ty tuł wy sta wy A Still Li fe
za pra sza do nie wy god nej i zu chwa łej
rze czy wi sto ści. Po są go we, hi per re ali -
stycz ne rzeź by Joh na Mo ra na za kli na ją
ob ra zy peł ne sym bo li za czerp nię tych
z mass me diów, wia do mo ści czy re kla -
my. Wcho dzi my do świa ta za sty głej
w szkle „mar twej na tu ry”, gdzie te ma -
ty ka prac ob ra ca się wo kół śmier ci.
Ar ty sta sku pia się tak że na ak tu al nych
i jak że po wta rzal nych w kon tek ście hi -
sto rycz nym pro ble mach jak nie rów ność
spo łecz na, nie rów ność płci, kry zys
uchodź ców, han del ludź mi czy ra sizm. 
Ja ko ludz kość nie po su wa my się do
przo du, nie po ru sze nie tkwi my w tych
sa mych sła bo ściach, opre sjach – prze -
ma wia dru gie dno ty tu łu wy sta wy.

To mek Tyn dyk Szcze li na
6 li sto pa da 18:00 | Finisaż

Ga le ria fo to gra ficz na Miej sce przy Miej scu,
pl. Strze lec ki 14 we Wro cławiu

Pro jekt fo to gra ficz ny ak to ra te atral ne -
go i fil mo we go, nie jest opo wie ścią
o ży ciu w ku li sach te atru, choć prze cież
wszyst kie zo sta ły wła śnie tam zro bio -
ne. (...) ku lu ary, ak to rzy, re kwi zy ty sta ją
się bo ha te ra mi je go zdjęć. Są emo cjo -
nal ny mi no śni ka mi we wnętrz nych
pro ce sów fo to gra fa/ak to ra. W ca łym
pro ce sie obo wią zy wa ła wła ści wie tyl ko
jed na za sa da: zdję cia ro bię pod czas
przed sta wień – mó wi o swo im pro jek -
cie – Nie cho dzi ło mi o ich do ku men ta cję
czy ma king -of. Cho dzi ło o mo ją po dróż
przez te spek ta kle.
Finisaż, to spo tka nie z fo to gra fem oraz
ku ra to ra mi wy sta wy: Łu ka szem Rusz -
ni cą i An ną Mi tuś, któ rzy opo wie dzą
o kon cep cji pro jek tu oraz o je go re la cji
z wy sta wą w ga le rii Awan gar da BWA
Wro cław, za ty tu ło wa nej Od Sztucz nej
rze czy wi sto ści do sel fie. Au to por tret
w pol skiej sztu ce współ cze snej.



Mój Intymny Mały Świat
Wystawa pracowni graficznej 
27 października 18:00

Kontury Kultury,
ul. Kazimierza Jagiellończyka 10 a

Uczest ni cy warsz ta tów Pro jek to wa -
nia 2D za pra sza ją na wy sta wę,
na któ rej po dzie lą się wy kre owa ny mi
przez sie bie świa ta mi – bar dzo zróż -
ni co wa ny mi, bo oso bi sty mi.

Opie ka ar ty stycz na: Alek san dra Nie miec

Joanna Kuczaik

Dzień wo kół wy sta wy Mo da na Cra na cha
18 listopada 10:00-16:00
Kim był Lu cas Cra nach st.? Jak wy glą da ło ży cie co dzien ne w do bie Re for ma cji?
Ja kie stro je no szo no? Od po wie dzi na te py ta nia bę dzie moż na po znać pod czas
dnia wo kół wy sta wy „Mo da na Cra na cha”. W pro gra mie opro wa dza nie po wy -
sta wie, wy kła dy, za ba wy dla dzie ci, a tak że po ka zy tań ca i pre zen ta cja stro jów.
Atrak cją bę dzie obec ność „mo del ki” Cra na cha, z któ rą moż na bę dzie po roz ma -
wiać na te mat ma la rza, je go spo sobu pra cy, dzieł, któ re stwo rzył oraz do wie -
dzieć się, czy po zo wa nie by ło trud ne i jak się z ar ty stą współ pra co wa ło? 
10:00 Stwo rze nie świa ta wg Cra na cha, za ba wa pla stycz na dla dzie ci (6–12 lat).
Pro wa dze nie: Bar ba ra Prze rwa. Za pi sy | Wstęp wol ny!
12:00 Opro wa dza nie ku ra tor skie po wy sta wie. Ku ra tor Ma rek Pierz cha ła opo wie
o sztu ce Cra na cha i je go krę gu oraz jej od dzia ły wa niu. Wstęp z bi le tem na wy sta wę!
13:00 O stro jach u Cra na cha. Wy kład dr Mał go rza ty Moż dżyń skiej -Na wot ki po -
świę co ny ubio rom uka za nym na ob ra zach Lu ca sa Cra na cha st. Będzie można
się dowiedzieć, ja kie stro je uzna wa no w cza sach ma la rza za zwy czaj ne i co -
dzien ne, a ja kie za szcze gól nie mod ne i ele ganc kie, po pu lar ne w krę gach dwor -
skich. Wstęp wol ny!
14:00 Po kaz ubie ra nia się w strój z epo ki w wy ko na niu ze spo łu tań ca daw ne go
Se re nis si ma Wra ti sla via. Wstęp wol ny!
15:00 Po kaz i na uka tań ców re ne san so wych. Zespół tańca dawnego Se re nis si -
ma Wra ti sla via. Wstęp wol ny!
11:30–16:00 Moż li wość po roz ma wia nia z ży wym ob ra zem. Agniesz ka Ku pria -
no wicz ja ko po stać z ob ra zu Cra na cha bę dzie od po wia dać na py ta nia zwie dza -
ją cych. Wstęp z bi le tem na wy sta wę!

Mar cin Har len der
Po za Aneg do tą

Po ga dan ka | Dzia ła nie au tor skie

24 listopada 18:00 Wstęp wol ny!
Ga le ria en tro pia, Wro cław ul. Rzeź ni cza 4 

Ob ra zy okre śla ją na sze prze ży cia. Wcie -
la ją się w nas jak na sza wła sna oj czy zna.
We dług ob ra zów, któ re ist nie ją w czło -
wie ku, prze bie gnie dro ga je go ży cia

Elias Ca net ti
Garść aneg dot i re flek sji (prze waż nie
oso bi stych) zwią za nych z mi tem Wro -
cław skiej Szko ły Ma lar stwa czy li z kil ko -
ma wąt ka mi ar ty stycz ny mi „wlo ką cy mi
się” w na szym mie ście przy naj mniej
od lat 60 ubie głe go stu le cia. Co mo że łą -
czyć Jó ze fa Ha ła sa i Le cha Twar dow -
skie go lub Sta ni sła wa Dróż dża i Ur szu lę
Wilk? „Skąd przy cho dzi my…” itd…

Mar cin Har len der 29.09.2017
Mar cin Har len der, ma larz, per for mer,
twór ca in sta la cji, hap pe nin gów, teo re tyk
sztu ki, od lat zaj mu je się ana li zą bez po -
śred nich od dzia ły wań obiek tów sztu ki
na świa do mość ich od bior cy w prze -
strze ni ga le ryj nej jak i po za nią. Stu dio -
wał na PWSSP we Wro cła wiu (1982-
1989 i 1991-1992), dy plom w pra c. prof.
K. Ja rodz kie go (1996, ASP Wro cław).

Największy kłamca świata Cykl Niedzielne oprowadzanie
26 listopada 12:00

Muzeum Pana Tadeusza, Kamienica Pod Złotym Słońcem, Rynek 6, Wrocław
Spo tka nie wo kół bro szu ry Naj więk sza kłam ca świa ta, któ ra jest cen nym obiek -
tem w Mu zeum Pa na Ta de usza.
W cza sie dru giej woj ny świa to wej pol skie pod zie mie wal czy ło z oku pan tem nie
tyl ko bro nią, ale rów nież przy po mo cy sło wa. W ra mach Ak cji N wy da wa no i pod -
rzu ca no hi tle row skim żoł nie rzom dy wer syj ne dru ki, któ re spra wia ły wra że nie, jak -
by po cho dzi ły od nie miec kie go ru chu opo ru. Mi sty fi ka cja by ła per fek cyj na: ko rzy -
sta no z nie miec kich czcio nek, sta ran nie do bie ra no ro dzaj pa pie ru, a ję zyk do sto -
so wy wa no do gru py od bior czej – in ny na front, a in ny do do wód ców w kra ju.
Spo tka nie po pro wa dzi dr Ma te usz Pal ka – dr na uk hu ma ni stycz nych z za kre su
fi lo zo fii i es te ty ki współ cze snej. Współ au tor wy sta wy sta łej Mi sja: Pol ska w Mu -
zeum Pa na Ta de usza, gdzie pra cu je w Ga bi ne tach Świad ków Hi sto rii.
Nie dziel ne opro wa dza nie, to spo tka nia w róż nych czę ściach wy sta wy sta łej.
Pra cow ni cy Mu zeum Pa na Ta de usza opo wia da ją o wy bra nych naj cie kaw szych,
naj cen niej szych, naj bar dziej fra pu ją cych eks po na tach i ich dzie jach, a tak że
o kon tek stach hi sto rycz nych i oby cza jo wych.

Bi let: 1 zł (w ra mach bi le tu do mu zeum)

Pra cow nia Pla stycz na Re ja 17 Yester day
10 li sto pa da 18:00 Ga le ria Mło dzie żo we go Do mu Kul tu ry Śród mie ście, ul. Du bo is 5
Re ali za cja Pro jek tu Pla stycz ne go za pro po no wa ne go przez mi strza Pra cow ni
Pla stycz nej „Re ja 17” Grze go rza Bed na rza. Do pro jek tu za pro szo no 25 mło dych
ar ty stów, któ rzy nie wie dzie li kie dy au tor pro jek tu wy zna czy im opi sa nie wła -
sne go dnia wczo raj sze go w for mie pla stycz nej, opa trzo nej li stem in ten cyj nym.

Wy sta wa czyn na doz 30 li sto pa da
pn -pt 9-20:00, so 10-13:00
Wstęp wol ny!



To masz Do mań ski
PO MNI KI CZA SU oraz in ne fak ty

29 spo tka nie au tor skie z cy klu Szczyt For my

28 listopada 19:15
Ga le ria en tro pia, Wro cław ul. Rzeź ni cza 4 

To masz Do mań ski, w la tach 1988-
1993 stu dio wał na ASP we Wro cła wiu.
W 2003 r. uzy skał ty tuł dok to ra w tej -
że uczel ni. Pię cio krot ny sty pen dy sta
Mi ni stra Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro -
do we go oraz wie lu fun da cji, był tak że
no mi no wa ny do „Pasz por tu” Po li ty ki.
Two rzy rzeź by, in sta la cje, obiek ty, per -
for man se, ry sun ki, fo to gra fie, wi deo.
W swo ich prcach czę sto uży wa na tu -
ral nych ma te ria łów (m.in. wo dy, lo du,
ognia, drew na, me ta lu) i wni ka ją cej
z ich pro ce su al no ści.
Sta ram się zna leźć ade kwat ną for mę
dla uczcze nia cza su, te go co dzie je się
na gra ni cy fi zycz ne go świa ta i ma gicz -
nej świa do mo ści. Wy ry wam czas
z kon tek stu za my ka jąc go w pla stycz -
ną for mę, mam moż li wość wi zu ali za -
cji nie wi dzial ne go. (…) Po mni ki cza su
czczą prze mi ja nie i cho ciaż krót ko -
trwa łe, po zo sta ją w na szej pa mię ci.

To masz Do mań ski
Spotkanie prowadzi: Ja ni na Ku dla szyk
Szczyt For my: cykl otwar tych spo tkań
au tor skich z uzna ny mi ar ty sta mi mło -
de go i śred nie go po ko le nia, zaj mu ją -
cy mi się sze ro ko po ję ty mi dzia ła nia mi
prze strzen ny mi.
Ko or dy na cja cy klu: Ka ro li na Fre ino
Ku ra to rzy: A. M. Jod ko

In sta la cja vi deo: 28.11-1.12.2017
Wstęp wolny!

Katarzyna Mol
Mariusz Kusion
Spotkanie Poetyckie
25 listopada 17:00
Galeria Sztuki  i Miejsce Spotkań Ślimak, 
pl. Konstytucji 3 Maja 4 , wejście od
Dąbrowskiego 37 we Wrocławiu
Ka ta rzy na Mol, od wie lu lat zwią za na
z pla sty ką, szcze gól nie ma lar stwem.
Swo je ob ra zy pre zen tu je na wie lu wy sta -
wach w kra ju i za gra ni cą. Jej styl moż na
okre ślić ja ko abs trak cję eks pre syj ną. Po -

za ma lar stwem wy po wia da się po przez mu zy ką i li te ra tu rę. Pi sze wier sze, pro zę, gra
na skrzyp cach i for te pia nie. Te „me dia” są uzu peł nie niem pro ce su twór cze go, po -
zwa la ją au tor ce na szer szy, bo gat szy, więc wie lo stron ny punkt wi dze nia.
Ma riusz S. Ku sion – pu bli cy sta, po eta, ani ma tor kul tu ry, dzia łacz or ga ni za cji po za -
rzą do wych, tre ner na uki. Ukoń czył stu dia w UJ na kie run kach pra wo i sto sun ki mię -
dzy na ro do we. Au tor pu bli ka cji na uko wych oraz po pu lar no nau ko wych z za kre su obu
dzie dzin swo je go wy kształ ce nia. Pu bli ko wał w wy daw nic twach po kon kur so wych,
na po etyc kich pocz tów kach, w an to lo giach i pi smach li te rac kich.
Je go wier sze pre zen to wa no tak że na wy sta wach w wie lu pol skich mia stach. Tłu ma -
czo ny na ję zyk an giel ski, wło ski i ukra iń ski. Za in te re so wa ny syn te zą sztuk, po dej -
mu je pro jek ty z twór ca mi mu zy ki, tań ca, te atru i pla sty ki. Na przy kład spek takl mul -
ti me dial ny pt. „Ubierz mnie w sło wa”, któ ry po wstał w opar ciu o je go ero ty ki (pre -
mie ra 27 czerw ca 2014 r., te atr „To Tu”, Wro cław). Jest jed nym z uczest ni ków pro jek -
tu „Czas za trzy mać, czas zo ba czyć”, w ra mach któ re go bo ga to ilu stro wa ne wier sze
uka za ły się w ka len da rzu na rok 2015/2016 (wy daw nic two „Edi ca”).
Za de biu to wał w 2015 r. to mem pt. „Za rzą dza nie za so ba mi emo cjo nal ny mi”.

Wstęp wolny!

Ziemia obiecana? Cykl Misja: Polska. Misja: Wrocław
4 listopada 16:00

Muzeum Pana Tadeusza, Kamienica Pod Złotym Słońcem, Rynek 6, Wrocław
Mi sja: Pol ska. Mi sja: Wro cław, to no wy cykl wy kła dów i spo tkań, w cza sie któ rych bę -
dzie moż na po słu chać o dzie jach mia sta i re gio nu, a tak że o po szu ki wa niach toż sa -
mo ści przez miesz kań ców, któ rym przy szło żyć w zu peł nie ob cym za kąt ku Eu ro py.
Go ściem, pierw sze go spo tka nia cy klu, bę dzie prof. dr hab. Bo że na Szay nok, któ ra
opo wie o ży dow skim osad nic twie na Dol nym Ślą sku w la tach 1945–1968.
Bo że na Szay nok – hi sto ryk, spe cja li zu ją ca się w hi sto rii naj now szej, hi sto rii sto -
sun ków pol sko -izra el skich, a tak że hi sto rii Ży dów w Pol sce po 1945 ro ku, hi sto -
rii Pol ski oraz po wszech nej XX wie ku. Zwią za na z Uni wer sy te tem Wro cław skim.
W 2016 ro ku Pre zy dent RP od zna czył ją Krzy żem Ka wa ler skim Or de ru Od ro -
dze nia Pol ski za za słu gi w ba da niu i upa mięt nia niu praw dy na te mat tra gicz -
nych wy da rzeń w Kiel cach z 4 lip ca 1946 ro ku. 



Ry szard Sław czyń ski
Zbrod nia Ka tyń ska. Pol skie
Cmen ta rze Wo jen ne w Ka ty niu
i Mied no je | Pre lek cja
8 li sto pa da 17:00

Klub Mu zy ki i Li te ra tu ry,
pl. Gen. T. Ko ściusz ki 10
W czę ści mu zycz nej wystąpi
Woj ciech Ro ha tyn Po pkie wicz

Ko ło Li te ra tów Pol skich im. Zbi gnie wa
Her ber ta w Lu bli nie, Od dział we Wro -
cła wiu za pra sza na spo tka nie li te rac -
ko mu zycz ne z cy klu Her ber tia da. 
Zbrod nia ka tyń ska – zbrod nia ko mu -
ni stycz na. Wi sną 1940 ro ku roz strze -
la no co naj mniej 21 768 oby wa te li Pol -
ski, w tym po nad 10 tys. ofi ce rów Woj -
ska Pol skie go i po li cji, na mo cy de cy zji
naj wyż szych władz Związ ku So cja li -
stycz nych Re pu blik Ra dziec kich za war -
tej w taj nej uchwa le Biu ra Po li tycz ne go
KC WKP (b) z 5 mar ca 1940 r.
Eg ze ku cji ofiar, uzna nych za „wro gów
wła dzy so wiec kiej” i za bi ja nych strza -
ła mi w tył gło wy z bro ni krót kiej, do -
ko na li funk cjo na riu sze NKWD.
W la tach 1940–1990 wła dze Związku
Socjalistycznych Republik Radzieckich
za prze cza ły swo jej od po wie dzial no ści
za zbrod nię ka tyń ską, lecz 13 kwiet -
nia 1990 r. ofi cjal nie przy zna ły się
do wi ny, stwier dza jąc, że jest to „jed -
na z cięż kich zbrod ni sta li ni zmu”.
Wie le kwe stii zwią za nych z tym lu do -
bój stwem nie zo sta ło jak do tąd wy ja -
śnio nych. Od 1990 ro ku w ZSRR i Ro -
sji pro wa dzo na jest ak cja pro pa gan -
do wa, któ rej ce lem jest re la ty wi za cja
zbrod ni ka tyń skiej przez po wią za nie
jej z wy so ką śmier tel no ścią wśród
jeń ców so wiec kich w nie wo li pol skiej
(1919-1921), rze ko mo spo wo do wa ną
przez zbrod nie po peł nio ne na jeń cach.
Ak cję tę, okre śla ną przez hi sto ry ków
ter mi nem „an ty -Ka tyń”, za po cząt ko -
wał pre zy dent ZSRR Mi cha ił Gor ba -
czow, któ ry wy dał taj ne roz po rzą dze -
nie nr RP -979 (РП-979) z 3 li sto pa -
da 1990 ro ku za wie ra ją ce (punkt 9)
po le ce nie ze bra nia ar chi wa liów o tych
wy da rze niach z hi sto rii sto sun ków
dwu stron nych, w któ rych stra ty po -
nio sła stro na so wiec ka. Obec nie ak cja
ta jest kon ty nu owa na przez wła dze
ro syj skie. (Źró dło Wi ki pe dia)

Wstęp wol ny!

Glo bal Ju sti ce Ni ght
Glo bal na spra wie dli wość za czy na się od lo kal nych spo tkań.
17 li sto pa da 18:00 Klub Su ro wiec ul. Ru ska 46A Wro cław
Za pra sza my wszyst kich, któ rzy lu bią wie dzieć, jak jest urzą dzo ny świat i chcą
rów nych szans roz wo ju dla sie bie i in nych. Pro po nu je my obej rze nie dwóch wy -
jąt ko wych fil mów oraz dys ku sji z za pro szo nym go ściem o tym czy po ma ga nie
czy ni nas szczę śli wym.
Pierw szy z fil mów Dro ga do Man Eater's Brid ge (30’) bę dzie miał swo ją pre mie rę,
dru gi na to miast to film, któ ry Mu ha mad Yunus, lau re at Po ko jo wej Na gro dy No -
bla z 2006 r. twór ca idei mi kro kre dy tów, jak i Ga ry Ross, re ży ser Igrzysk Śmier ci,
na zwali obo wiąz ko wą po zy cją do obej rze nia: Li ving one do lar (56’).
W trak cie spo tka nia bę dzie pro wa dzo na lo te ria w któ rej do wy gra nia bę dą m.in.
książ ka Głód Mar ti na Ca par ro sa z au to gra fem au to ra.
Dro ga do Man Eater's Brid ge, Pol ska Zie lo na Sieć, reż. Krzysz tof Mię kus, 2017
Czy roz wój wy star czy mie rzyć licz ba mi, np. ki lo me tra mi wy bu do wa nych dróg?
To py ta nie za da li śmy miesz kań com slum sów Mom ba sy, któ rych do my sto ją
na dro dze wiel kiej in we sty cji – roz bu do wy bar dzo po trzeb nej au to stra dy, łą czą -
cej je den z naj więk szych por tów wschod nie go wy brze ża Afry ki z jej in te rio rem.
Film Li ving on one dol lar, reż. Chris Tem ple, Zach In gra sci, Se an Le onard, 2013
Jak wy glą da ży cie za do la ra dzien nie? Bo ha te ro wie fil mu ży ją w ma łej rol ni czej
spo łecz no ści Pe na Blan ca w Gwa te ma li. Go spo da ru ją pie niędz mi o wie le le piej
niż nie je den miesz ka niec bo ga te go kra ju, bo mu szą.
Or ga ni za to rem spo tka nia jest Fun da cja Eko Ro zwo ju oraz Pol ska Zie lo na Sieć.
Wy da rze nia są czę ścią kam pa nii Pol skiej Zie lo nej Sie ci Roz wój? Nie szko dzi.
współ fi nan so wa nej w ra mach pro gra mu pol skiej współ pra cy roz wo jo wej Mi ni -
ster stwa Spraw Za gra nicz nych RP, oraz 3-let nie go przed się wzię cia Spraw dza -
my In we sty cje dla Roz wo ju, współ fi nan so wa ne go ze środ ków Unii Eu ro pej skiej.

Wię cej o wy da rze niu: www.globaljusticenight.pl



Wy da rze nia z oka zji Ju bi le uszu 200 lat Osso li neum
Za kład Na ro do wy im. Osso liń skich,
ul. Szewska 37 we Wrocławiu | Na wszyst kie wy da rze nia wstęp wol ny!

Wy sta wy ju bi le uszo we: 200 lat Osso li neum. 1817–2017 do 30 listopada
Eks po zy cja pre zen tu je burz li we dzie je Za kła du Na ro do we go im. Osso liń skich,
opo wia da je go lwow ską hi sto rię oraz przy po mi na po wo jen ne wy da rze nia z hi -
sto rii Za kła du miesz czą ce go się już wów czas we Wro cła wiu.

Wy sta wa czyn na: wto rek -nie dzie la, godz. 10.00-18.00 
Miej sce: gmach głów ny Osso li neum, ul. Szew ska 37, Au la, Sa le pod Ko pu łą

Za pa mię ta ne, za po mnia ne… 
Wy sta wy osso liń skie w zbio rach Dzia łu Do ku men tów Ży cia Spo łecz ne go

Miej sce: Osso liń ski Ogród Ba ro ko wy – Za ułek Osso liń ski

Osso liń skie Za dusz ki 4 listopada
Spo tka nie słow no -mu zycz ne wpi su ją ce się w kli mat li sto pa do wej za du my, po -
świę co ne pa mię ci Osso liń czy ków.
Godz. 16.00 – Trzy po ko le nia – Kon stan ty Sło twiń ski – Ka rol Szaj no cha – Woj -
ciech Kę trzyń ski – wy kład bę dzie oka zją do przy wo ła nia pa mię ci lwow skich
Osso liń czy ków. Trzy po sta cie zwią za ne z ZN im. Osso liń skich, to tak że trzy po -
ko le nia osób kształ tu ją cych Osso li neum w okre sie za bo rów.

Pro wa dze nie: prof. Je rzy Zdra da (In sty tut In for ma cji Na uko wej i Bi blio te ko znaw stwa Uni -
wer sy tet Ja giel loń ski w Kra ko wie)

Godz. 17.15 – Kon cert ze spo łu mu zy ki daw nej Can tus Ani mae 
W re per tu arze po li fo nicz ne dzie ła mi strzów re ne san su Pier lu igie go da Pa le stri na
oraz ba ro ku Hen ry’ego Pur cel la, jak również utwo ry kom po zy to rów mniej zna nych.

Miej sce spo tka nia: gmach głów ny Osso li neum, ul. Szew ska 37, Re fek tarz

Osso li neum w służ bie na ro du 11 listopada
Godz. 12.00 – Osso li neum trwal sze niż Nie pod le głość
wy kład dr. Adol fa Ju zwen ki, Dy rek to ra Za kła du Na ro do we go im. Osso liń skich

Miej sce spo tka nia: gmach głów ny Osso li neum, ul. Szew ska 37, Re fek tarz
Godz. 10.00-18.00 – Ca ło dzien ny po kaz fil mu Pa mięć i toż sa mość
Zło żo ny z bo ga te go ma te ria łu iko no gra ficz ne go, za czerp nię te go ze zbio rów
osso liń skich 30-mi nu to wy do ku ment, w re ży se rii Ma cie ja Pi wo war czu ka, prze -
no si wi dza do miejsc zwią za nych z hi sto rią za ło ży cie la Osso li neum, da je moż -
li wość przy stęp ne go za po zna nia się z za słu żo ną dla Po la ków in sty tu cją.

Miej sce spo tka nia: gmach głów ny Osso li neum, ul. Szew ska 37, Sa le pod Ko pu łą

Fi ni saż wy sta wy ju bi le uszo wej 25 listopada 15.00-20.00
Wydarzenie obejmie wy kład, pa nel dys ku syj ny, spo tka nie z ku ra to ra mi oraz
kon cert ze spo łu Can to res Mi no res Wra ti sla vien ses.

Szcze gó ło wy pro gram na stro nie in ter ne to wej www.osso li neum.pl 

Wy kła dy otwar te: Gmach główny Ossolineum, ul. Szewska 37, Refektarz
23 listopada 17.00 Wro cła wiu i we Lwo wie, czy li ma te ma tyk w Osso li neum
Pro fe sor Ro man Du da, rek tor UWr., se na tor I ka den cji. Pra cę łą czył z za an ga żo wa niem
w NSZZ „So li dar ność”. Był prze w. Ar cy bi sku pie go Ko mi te tu Cha ry ta tyw ne go we Wro -
cła wiu i pod se kre ta rzem sta nu w MEN. Wy kła d o po wo jen nym Osso li neum, Lwo wie,
za pre zen to wa ni też zo sta ną przed sta wi cie le lwow skiej szko ły ma te ma tycz nej.
9 listopada 17.00 Ka ta rzy na Po do lec, „Kto Was za ra ził te atrem?” Ko lek cja Ja -
ku ba i Lii Rot bau mów w zbio rach Osso li neum
Wy kład to pró ba uka za nia ar ty stycz ne go ży cia ro dzi ny Rot bau mów – twór ców zwią -
za nych z Wro cła wiem. Ja kub Rot baum, ży dow ski re ży ser te atral ny, ak tor, ma larz,
sce na rzy sta, w 1952 po wo ła ny na dy rek to ra ar ty stycz ne go Pań stwo wych Te atrów
Dra ma tycz nych (tj. Te atru Pol skie go) spra wo wał tę funk cję przez dzie sięć lat. Je go
młod sza sio stra – Lia, re ży ser ope ro wy, cho re ograf, pe da gog, w se zo nie 1958/1959
zo sta ła sta łym re ży se rem Ope ry we Wro cła wiu.

ks. Wal de mar Py tel
500 lat Reformacji 
23 li sto pa da 17:00

Mu zeum Pa pier nic twa,
ul. Kłodzka 42, Duszniki Zdrój

Mu zeum Pa pier nic twa włą cza jąc się
w ob cho dy Ro ku Pa mię ci o Re for ma cji
na Dol nym Ślą sku, za pra sza na wy kład.
Wy kład ks. Wal de ma ra Py tla, po świę -
co ny jest hi sto rii re for ma cji na Dol nym
Ślą sku i jej zna cze niu dla re gio nu. Za -
po zna słu cha czy z istot ny mi wy da rze -
nia mi, któ re na prze strze ni wie ków
w znacz nym stop niu kształ to wa ły ży -
cie miesz kań ców tych te re nów. 
Ksiądz Wal de mar Py tel – pol ski du -
chow ny lu te rań ski, od 1992 ro ku pro -
boszcz pa ra fii ewan ge lic kiej w Świd ni -
cy, od 7 mar ca 2015 ro ku bi skup die -
ce zji wro cław skiej Ko ścio ła Ewan ge -
lic ko -Au gs bur skie go w Pol sce.
Dzię ki sta ra niom m.in. ks. Wal de ma ra
Py tla, Ko ściół Po ko ju w Świd ni cy zo -
stał wpi sa ny na Li stę Świa to we go
Dzie dzic twa UNE SCO (2001).

Wstęp wolny!

Adam Kwa śny
Ku ba – wy spa spo tkań – lu dzie
i bo go wie | Spo tka nie  autorskie
16 li sto pa da 18:00

Mediateka, pl. Teatralny 5 we Wrocławiu
Po dróż nik, pi sarz, sce na rzy sta. Od pięt -
na stu lat wę dru je po Ku bie, gdzie zna -
lazł dru gą oj czy znę. Szef To wa rzy stwa
Przy ja ciół Ku by – La Com pañía Cu ba -
na i El Pun to del Via je Al ter na ti vo. W la -
tach 1993–2000 dy rek tor Te atru Bückle -
ina, a na stęp nie Te atru 38 w Kra ko wie. 
Pod czas spo tka nia au tor opo wie
o swo jej książ ce pt. Wszyst kie za ję cia
Yoiry sa Ma nu ela. Opo wie ści ku bań skie.
„Jest to opo wieść o lu dziach ży ją cych
po mię dzy gó ra mi Escam bray a bia ły -
mi pla ża mi An cón: o ba ro nach, któ rzy
wzbo ga ci li się, upra wia jąc ty toń, awo -
ka do i ka wę, ulicz nych sprze daw cach
chle ba i cia stek na dzie wa nych owo ca -
mi gu ay aby, kow bo jach na zy wa nych
gu aji ro na tu ral, cza row ni kach i ka pła -
nach afry kań skich re li gii, tan cer zach
rum by i so nu, a wresz cie o by wal cach
ba ru La Lu na, któ rzy z co dzien ne go pi -
jań stwa uczy ni li świę to.”

Wstęp wolny!



Sto wa rzy sze nie Pra wo sław ne
im. Św. Apo sto łów Pio tra i Paw ła

we Wro cła wiu za pra sza na
warsz ta ty iko no gra ficz ne

od 27 li sto pa da do 2 grud nia br.,
w godz. 16.00-20.00

Miej sce warsz ta tów:
Wro cław Ho tel Di kul ul. Cie szyń skie go 17/19

(sa la kon fe ren cyj na)

Ilość miejsc ogra ni czo na
O przy ję ciu de cy du je ko lej ność zgło sze nia
i uisz cze nie opła ty
na kon to Sto wa rzy sze nia
Koszt 350 zł
Zgło sze nia do 13 li sto pa da 2017r.:
stow praw.wroc law@in te ria.pl 
tel. +48 506 026 361

Iko na Mat ki Bo żej Wło dzi mier skiej,
wy ko na na na warsz ta tach iko no gra ficz nych

Lu bi n 6-11 mar ca 2017 r.

Jan Gri go ruk
Za ję cia pro wa dzi Jan Gri go ruk iko no graf,
mu ze al nik, teo log, ab sol went Po li ce al -
ne go Stu dium Iko no gra ficz ne go w Biel -
sku Pod la skim i Wy dzia łu Hi sto rii Sztu ki
na Uni wer sy te cie Kar dy na ła Ste fa -
na Wy szyń skie go w War sza wie.
Pro wa dzi  warsz ta ty iko no gra ficz ne,
licz ne pre lek cje i wy kła dy, w tym or ga ni -
zo wa ne pod czas Świa to we go Zlo tu
Har cer stwa Pol skie go „Gnie zno 2000”,
jak rów nież or ga ni zo wa ne przez gmi ny,
sto wa rzy sze nia, fun da cje na rzecz róż -
nych grup spo łecz nych.
Od 2012  współ pra cu je sta le z jed nost -
ka mi pe ni ten cjar ny mi w re ali za cji re so -
cja li za cyj nych warsz ta tów iko no gra ficz -
nych, na rzecz osa dzo nych.

WARSZ TA TY IKO NO GRA FICZ NE | Wro cław 27 li sto pa da – 2 grud nia 2017

Za słu żo ny dla Wro cła wia XIII Wro cław ska Księ ga Pa mię ci
24 listopada 16:30 Dol no ślą ska Izba Le kar ska, ul. Kazimierza Wlk 45 we Wrocławiu
Wro cław ska Księ ga Pa mię ci za ini cjo wa na zo sta ła przez red. Wan dę Ziem bic ką we
współ pra cy z De par ta men tem Spraw Spo łecz nych, Kul tu ry Urzę du Miej skie go
oraz dyr. Jac ka Su try ka. Bo ha te ra mi tej edy cji sa cenieni le ka rze specjaliści.
ME DAL ZA SŁU ŻO NY DLA WRO CŁA WIA w imie niu Pre zy den ta Pa na RA FA ŁA DUD KIE -
WI CZA wrę czy dyr. Su tryk, od zna cze nie otrzy ma ją: Pan prof. dr hab. BOG DAN ŁA -
ZAR KIE WICZ, chi rurg i pe da gog, au tor 320 opra co wań do ty czą cych chi rur gii ja my
brzusz nej. Rek tor Aka de mii Me dycz nej dwóch ka den cji. Pan prof. dr hab. AN DRZEJ
WALL, je den z naj więk szych spe cja li stów w Pol sce w dzie dzi nie or to pe dii i trau ma -
to lo gii. Ja ko pierw szy wpro wa dził me to dę dys trak cyj nej oste oge ne zy wg me to dy Ili -
za ro wa z Ro sji. Pan dr hab. JA NUSZ GNUS, chi rurg ogól ny i na czy nio wy, pe da gog au -
tor 100 prac na uko wych z chi rur gii i ga stro en te ro lo gii. Ko or dy na tor le ka rzy sta ży -
stów. Czło nek Fun da cji Ho mo Sa cer. Wraz ze stu den ta mi i le ka rza mi za in au gu ro -
wał 15 lat te mu współ pra cę ze Schro ni skiem im. Bra ta Al ber ta gdzie pod jął się pra -
cy spo łecz nej w za kre sie nie tyl ko przy pad ków chi rur gicz nych ale i in ter ni stycz nych. 
DIA MENT WRO CŁA WIA – na gro dę To wa rzy stwa Mi ło śni ków Wro cła wia otrzy ma ja
Pan prof. dr hab. SZY MON DRA GAN, or to pe da, trau ma to log, pe da gog, uczeń prof.
Wal la. Au tor i współ au tor 220 opra co wań na uko wych i 2 pa ten tów: pa new ki en do -
pro te zy sta wu bio dro we go i czę ści udo wej en do pro te zy sta wu bio dro we go. 
To wa rzy stwo Mi ło śni ków Wro cła wia przy zna ło rów nież swo je ZŁO TE OD ZNA KI,
a otrzy ma ją je: Pa ni prof. dr hab. LI DIA HIRN LE, sze fo wa Ka te dry i Kli ni ki Gi ne ko lo -
gii i Po łoż nic twa, je dy na na tym sta no wi sku ko bie ta w Pol sce. Pa ni prof. dr hab. HA -
LI NA FLI SIAK -AN TO NIJ CZUK, od 1993 r. dyr. Cen trum Psy chia trii Neu ro med, le karz
psy chia tra w za kre sie neu ro lo gii dzie cię cej i do ro słych. Pan dr n. med. JE RZEY BOG -
DAN KOS, spe cja li sta cho rób za kaź nych, pi sarz i po eta. Wal czył w 1963 r. z ospą i za -
kła dał izo la tro ria. Je den z za ło ży cie li (1967 r.) Unii Pol skich Pi sa rzy Me dy ków.
Pan dr n. med. WIE SŁAW PRA STOW SKI, le karz, pe da gog, po eta, ese ista. Współ or ga -
ni zo wał Spo tka nia Klu bo we u me dy ków i dzia łał na rzecz Stow. Le ka rzy Dol no ślą -
skich i Wy cho wan ków Me dy cy ny Wro cław skiej.
Atyw ny czło nek Unii Pi sa rzy Le ka rzy Pol skich. Je go po ezja jest za pi sem wraż li wo ści
le ka rza i prze ży wa niem rze czy wi sto ści, po szu ki wa niem ta jem ni cy by tu, sen su ist nie -
nia, za du ma nad ludz kim lo sem. W li sto pa dzie z oka zji Wro cław skiej Księ gi Pa mię ci
uka że się Je go ko lej ny to mik pt. Czło wie cze nie czło wie ka. Obec nie pra cu je ja ko le karz
w Sa na to rium Me di cal Sen sus w Po la ni cy Zdro ju.

Marsz Wza jem ne go Sza cun ku
9 li sto pa da 19:00

Sy na go ga pod Bia łym Bo cia nem,
ul. Paw ła Włod ko wi ca 7 we Wro cławiu

W no cy z 9 na 10 li sto pa da 1938 ro ku
na stą pi ła nie spo ty ka na wcze śniej
na ta ką ska lę eska la cja prze mo cy wo -
bec spo łecz no ści ży dow skiej w Niem -
czech i Au strii. Na zi ści spa li li lub
znisz czy li kil ka set sy na gog i do mów
mo dli twy, wy bi ja li szy by w ży dow -
skich skle pach i de mo lo wa li ży dow -
skie mie nie. Ta ki sam los spo tkał wro -
cław ską No wą Sy na go gę.
Na pa miąt kę tych tra gicz nych wy da -
rzeń, 9 li sto pa da ob cho dzo ny jest w ca -
łej Eu ro pie Dzień Wal ki z Fa szy zmem.
We Wro cła wiu z tej oka zji or ga ni zo wa ne
są Dni Wza jem ne go Sza cun ku. Marsz
roz pocz nie  się na dzie dziń cu sy na go gi
Pod Bia łym Bo cia nem, skąd wszy scy
uda dzą się do po mni ka na miej scu spa -
lo nej 9. li sto pa da 1938 r. No wej Sy na go -
gi przy ul. Łą ko wej.
Pa mię ta jąc o prze szło ści, idzie my z na -
dzie ją na lep szą przy szłość.
W tym ro ku marsz po prze dzo ny zo sta -
nie otwar ciem wy sta wy po świę co nej
lu do bój stwu w Rwan dzie (godz. 17.00),
prze mó wie nia mi am ba sa do ra Rwan dy
Igo ra Ce sa ra i świad ka tam tych wy da -
rzeń oraz kon cer tem rwan dyj skie go
ze spo łu (godz. 18.00).
Marsz od by wa się bez ha seł i trans -
pa ren tów. fbk.org.pl



LAS – PSY CHO TE ATR
19:00 T[pl, Scena na Świebodzkim
CYGANERIA GIACOMO PUCCINI
19:00 Opera Wrocławska
NINE 19:00 Teatr Muzyczny Capitol, DS
EDUKACJA RITY
19:00 Wrocławski Teatr Komedia
LEK CJA TAń CA W ZA KŁA DZIE WE SEL -
NO -PO GRZE BO WYM PA NA BAM BY
19:00 Teatr Modrzejewskiej w Legnicy 
KIL KA SPO SO BÓW NA TO, JAK SCHUD -
NĄć I PO ZO STAć SZCZę ŚLI WYM AL BO
JAK KA PI TA LIZM NAS TU CZY I NIE PO -
ZWA LA DO JEŚć  
20:00 Teatr Muzyczny Capitol, SR

FILMY » » » 
GEOCACHING INTERNATIONAL 
FILM FESTIVAL 2017
18:00 Mediateka

WYSTAWY » » » 
OLA SZULIMOWSKA 
PROSIMY NIE DOTYKAć. PROJEKT W
TRAKCIE REALIZACJI
zmysłowa sfera tekstu
18:00 Galeria Entropia

SPOTKANIA » » »
DŻEM ARTYSTYCZNY warsztaty
improwizacji taneczno-muzycznej
16:30 Klub Pod Kolumnami
KURS ZDOBIENIA CERAMIKI
17:00-20:30 Pracownia ceramiki - Quapcia
KOLAŻOWE PRE-PARTY
18:00-20:00 Firlej, Kawiarnia Sąsiedzka

4 LISTOPADA SOBOTA
KONCERTY » » » 

OSSOLIńSKIE ZADUSZKI
CANTUS ANIMAE 
17:15 Ossolineum
KONCERT WIEDEńSKI 2
18:00 Jeleniogórskie Centrum Kultury

BEFORE AMBIENTALNY 2017 /LOSCIL,
SUBHEIM/
18:30 Wrocławski Klub Formaty
MO DERN TAL KING 
– THO MAS AN DERS
19:00 Hala RCS, Lubin
UTWORY PINK FLOYD 
W BLASKU KSIęŻYCA
20:00 Sala Koncertowa Radia Wrocław
NATALIA PRZYBYSZ 
- ŚWIATŁO NOCNE
20:00 Zaklęte Rewiry

SPEKTAKLE » » » 
LEKCJE STEPOWANIA
16:00,19:00 T[pl, scena Grzegorzewskiego
KLATKA DLA PTAKÓW
17:00, 20:00 ATM Scena na Bielanach
PIOTR BAŁTROCZYK 
MęŻCZYZNA Z KIJOWYM PESELEM
18:00 Dzierżoniowski Ośrodek Kultury
NINE 18:00 Teatr Muzyczny Capitol, DS
LAS – PSY CHO TE ATR
19:00 T[pl, Scena na Świebodzkim
REQUIEM D-MOLL
WOLFGANG AMADEUS MOZART
19:00 Opera Wrocławska
DWADZIEŚCIA NAJŚMIESZNIEJSZYCH
PIOSENEK NA ŚWIECIE
19:00 T[pl, Scena Kameralna
LEK CJA TAń CA W ZA KŁA DZIE WE SEL -
NO -PO GRZE BO WYM PA NA BAM BY
19:00 Teatr Modrzejewskiej w Legnicy
MIANUJOM MNIE HANKA 
- TEATR KOREZ - KATOWICE
19:00 Centrum Kultury Muza, Lubin
EDUKACJA RITY
20:00 Wrocławski Teatr Komedia
KIL KA SPO SO BÓW NA TO, JAK SCHUD -
NĄć I PO ZO STAć SZCZę ŚLI WYM AL BO
JAK KA PI TA LIZM NAS TU CZY I NIE PO -

2 LISTOPADA CZWARTEK
SPEKTAKLE » » »

NIEWINA 18:00 Teatr PWST
REQUIEM D-MOLL
WOLFGANG AMADEUS MOZART
19:00 Opera Wrocławska

KONCERTY » » » 
JASCHA LIBERMAN
18:00 Hotel Pałac Staniszów, Jelenia G.
JOANNA KUKLIńSKIA
19:00 Galeria Sztuki Ślimak
ANDRZEJ KORYCKI 
I DOMINIKA ŻUKOWSKA
19:00 Stary Klasztor
IN DE PEN DENT DUB DAY 
– BE FO RE PAR TY
20:00 Stara Piwnica

3 LISTOPADA PIĄTEK
KONCERTY » » » 

ANDRIEJ KOTIN
19:00 Galeria Sztuki Ślimak
THE MOHERS BAND 
- X LECIE ZESPOŁU
19:30 Centrum Kultury Muza, Lubin
KULT 20:00 Centrum Koncertowe A2
METZ | PROTOMARTYR 20:00 Firlej
AN EVENING WITH PAT METHENY
20:00 NFM, Sala Główna
PAWEŁ DOMAGAŁA
20:00 T[pl Scena Grzegorzewskiego
RASMENTALISM 20:00 Stara Piwnica
INDEPENDENT DUB DAY 2017 
20:00 Wrocławskie Centrum Kongresowe

SPEKTAKLE » » »
NIEWINA 18:00 Teatr PWST
DWADZIEŚCIA NAJŚMIESZNIEJSZYCH
PIOSENEK NA ŚWIECIE
19:00 T[pl, Scena Kameralna

KALeNDARIUM LISTOPAD 2017

Dni Fil mo we LUX 2017
7-9 li sto pa da Ki no No we Ho ry zon ty, ul. Kazimierza Wielkiego 29 we Wrocławiu
W tym ro ku do fi na łu zo sta ły za kwa li fi ko wa ne trzy fil my: We stern,
Krew Sa amów i 120 ude rzeń ser ca.
Usta no wio na w 2007 r. Na gro da Fil mo wa LUX jest przy zna wa na co ro ku przez
Par la ment Eu ro pej ski. W ra mach Dni Fil mo wych LUX mi ło śni cy ki na z 28 państw
Unii Eu ro pej skiej mo gą oglą dać trzy fi na ło we fil my w 24 ję zy kach urzę do wych.
Głów nym ce lem Na gro dy jest wspie ra nie pu blicz nej de ba ty na te mat Eu ro py
oraz uła twia nie obie gu eu ro pej skich pro duk cji fil mo wych na te re nie UE. Na gro -
da ma rów nież po bu dzać do dys ku sji o war to ściach eu ro pej skich i ak tu al nych
pro ble mach spo łecz nych.
Już 14 listopada jednemu z trzech tytułów przyznana zostanie nagroda
Parlamentu Europejskiego dla najlepszego europejskiego filmu 2017 roku.
Zwycięska produkcja otrzyma napisy w 24 językach urzędowych UE oraz wersje
dla osób niedowidzących i z wadami słuchu.

Po każ dej pro jek cji bę dzie mia ła miej -
sce de ba ta mo de ro wa na przez dzien -
ni ka rza fil mo we go Ja na Pel cza ra.

PROGRAM:
7 listopada, godz. 19:00

We stern, reż. Va le ska Gri se bach
(Niem cy/Buł ga ria/Au stria) 2017

8 listopada, 19:00
Krew Sa amów, reż. Aman da Ker nell
(Szwe cja/Da nia/Nor we gia) 2016

9 listopada, 19:00 
120 ude rzeń ser ca, 
reż. Ro bin Cam pil lo (Fran cja) 2017

Bezplatne za pro sze nia od 31 paź dzier ni ka
w Biu rze Pe przy ul. Wi dok 10 oraz w ka -
sach ki na No we Ho ry zon ty we Wro cła wiu
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ZWA LA DO JEŚć  
20:30 Teatr Muzyczny Capitol, SR

WYSTAWY » » » 
KLAUDIA ZAWADA LABORATORIUM
WODY, PAPIERU I AWARELI 
18:00 wernisaż Galeria Platon

SPOTKANIA » » » 
DOLNOŚLĄSKA 
GIEŁDA FONOGRAFICZNA
edycja jubileuszowa z okazja 5-lecia
13:00-15:00 Firlej
OSSOLIńSKIE ZADUSZKI
Trzy po ko le nia – Kon stan ty Sło twiń -
ski – Ka rol Szaj no cha – Sta ni sław Kę -
trzyń ski, wy kład prof. Je rzy Zdra da
16:00 Ossolineum
ZIEMIA OBIECANA? - CYKL MISJA:
POLSKA. MISJA: WROCŁAW
16:00 Muzeum Pana Tadeusza
WARIACJE – SŁOWO
18:00 Macondo
SYBERIA NIEOCZYWISTA
19:00 Wędrówki Pub

5 LISTOPADA NIEDZIELA
KONCERTY » » » 

GÓRY ŚWIATA
ORKIESTRA MUZYKI ŚWIATA
16:00 NFM, Sala Czarna
KONCERT WIEDEńSKI 2
17:00 Świdnicki Ośrodek Kultury
GÓRY ŚWIATA
ORKIESTRA MUZYKI ŚWIATA
16:00 NFM, Sala Czarna
MUZYKA REFORMACJI
BACH I JEGO POPRZEDNICY
18:00 Kościół Opatrzności Bożej
KONCERT AKADEMICKIEJ 
ORKIESTRY SYMFONICZNEJ
18:00 AMKL, Sala Koncertowa
JAKUB CZEKIERDA / FORTEPIAN -
CYKL SALON DźWIęKÓW
ROMANTYCZNYCH
18:00 Muzeum Pana Tadeusza
KAYAH & TRANSORIENTAL
ORCHESTRA - URODZINY KAYAH
19:00 Centrum Sztuki Impart
ŁĄKI ŁAN – LEć TOUR
20:00 Centrum Koncertowe A2
XXANAXX - FWRD TOUR
20:00 Stary Klasztor
WOJTEK MAZOLEWSKI QUINTET
20:00 Vertigo Jazz Club & Restaurant

SPEKTAKLE » » » 
LEKCJE STEPOWANIA
16:00 T[pl, scena Grzegorzewskiego
NINE 17:00 Teatr Muzyczny Capitol, DS
CYGANERIA GIACOMO PUCCINI
18:00 Opera Wrocławska
DWADZIEŚCIA NAJŚMIESZNIEJSZYCH
PIOSENEK NA ŚWIECIE
18:00 T[pl, Scena Kameralna
MOJA ABBA  
18:00 Teatr Muzyczny Capitol, SC

PIOTR BAŁTROCZYK 
MęŻCZYZNA Z KIJOWYM PESELEM
18:00 Sala Koncertowa Radia Wrocław
PSY CHO TE RA PIA 
CZY LI SEKS W ŻY CIU CZŁO WIE KA
18:00 Wrocławski Teatr Komedia
LEK CJA TAń CA W ZA KŁA DZIE WE SEL -
CHORY Z UROJENIA
19:00 T[pl, Scena Grzegorzewskiego
NO -PO GRZE BO WYM PA NA BAM BY
19:00 Teatr Modrzejewskiej w Legnicy
KIL KA SPO SO BÓW NA TO, JAK SCHUD -
NĄć I PO ZO STAć SZCZę ŚLI WYM AL BO
JAK KA PI TA LIZM NAS TU CZY I NIE PO -
ZWA LA DO JEŚć  
20:00 Teatr Muzyczny Capitol, SR

SPOTKANIA » » » 
WARIACJE – SŁOWO 16:00 Macondo

DLA DZIECI » » » 
GITAROWY ZAWRÓT GŁOWY - CYKL
RODZINNE PORANKI MUZYCZNE
11:00 Muzeum Pana Tadeusza
KAZIU SPONGE SHOW
12:30 Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu
ŁAUMA, CZYLI CZAROWNICA
17:00 Teatr Dramatyczny, Wałbrzych

6 LISTOPADA PONIEDZIAŁEK
KONCERTY » » » 

TRIBUTE TO LEONARD COHEN
20:00 Stary Klasztor

SPEKTAKLE » » » 
BALLET VIRSKI UKRAINE
19:00 Teatr Capitol

WYSTAWY » » » 
TOMEK TYNDYK SZCZELINA
18:00 finisaż Galeria Miejsce przy Miejscu, pl.
Strzelecki 14
GRAŻYNA HABA 
ITALIA - FOTOGRAFIA
18:00 Salonik Trzech Muz

7 LISTOPADA WTOREK
KONCERTY » » » 

AUDIO_ENTROPIA_022 
LUCIO CAPECE, GERARD LEBIK 
koncert / działanie dżwiękowe
18:00 Galeria Entropia
NIEOBECNI 18:30 ODT Swiatowid
TRIBUTE TO LEONARD COHEN
19:00 Hala Stulecia
MOR KARBASI 20:00 Stary Klasztor

SPEKTAKLE » » » 
NIEWINA 18:00 Teatr PWST
OKNO NA PARLAMENT
19:00 T[pl, Scena Kameralna
IMPROKRACJA 
FEAT. KONRAD IMIELA
20:00 Vertigo Jazz Club & Restaurant

SPOTKANIA » » » 
PROF. TA DE USZ MI KUL SKI NA UKO -
WIEC,DYDAKTYK,BIBLIOTEKARZ 
wykład Alicji Choroś z UWr
17:00 DBP, IIIp, Rynek 58



DLA DZIECI » » » 
POLOWANIE NA SNARKA
11:00 Teatr Modrzejewskiej w Legnicy
BRZDĄC GRA
CYKL BRZDĄC W MUZEUM
12:00 Muzeum Pana Tadeusza

9 LISTOPADA CZWARTEK
KONCERTY » » » 

RAPSODIA FANTASTYCZNA
19:00 NFM, Sala Kameralna
JAN I KLAN
19:00 Galeria Sztuki Ślimak
FISZ EMADE TWORZYWO
20:00 Centrum Koncertowe A2
BARCELONA GIPSY 
BALKAN ORCHESTRA
20:00 Stara Piwnica
ŚWIETLIKI 20:00 Stary Klasztor
ANITA LIPNICKA AND THE HATS 
20:30 Vertigo Jazz Club & Restaurant

SPEKTAKLE » » » 
KABARET MŁODYCH PANÓW - 10/10,
CZYLI URODZINY!
17:30, 20:00 Bolesławiecki Ośrodek Kultury
MAKBET
18:30 Teatr Muzyczny Capitol, DS
OKNO NA PARLAMENT
19:00 T[pl, Scena Kameralna
BOEING BOEING
19:00 Wrocławski Teatr Komedia

WYSTAWY » » » 
ANDRZEJ DUDEK – DÜRER: CZAS
18:00 Galeria Foto-Gen, pl. bpa Nankiera 8

SPOTKANIA » » » 
KTO WAS ZA RA ZIŁ TE ATREM? KO LEK -
CJA JA KU BA I LII ROT BAU MÓW W ZBIO -
RACH OSSO LI NEUM
wykład Katarzyny Podolec
17:00 Ossolineum, Refektarz

PODSTAWY SZYCIA
I OBSŁUGA STOPEK.
17:00 Robótki Stefci
MALEZJA KRAJ TRZECH KULTUR
18:00 Macondo
ANTOLOGIA POEZJI URAIńSKIEJ
spo t. z tłum. Ada mem Po mor skim
18:00 Caffe Modjeska w Legnicy
MARSZ 
WZAJEMNEGO SZACUNKU 2017
19:00 Synagoga pod Białym Bocianem

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

10 LISTOPADA PIĄTEK
SPEKTAKLE » » »

KORDIAN, CZYLI PANOPTIKUM
STRACHÓW POLSKICH
13:00 T[pl, Scena Grzegorzewskiego
NIEWINA 18:00 Teatr PWST
MAKBET
18:30 Teatr Muzyczny Capitol, DS
MAYDAY 19:00 T[pl, Scena Kameralna
SHIRLEY VALENTINE
19:00 Teatr Arka
BOEING BOEING
19:00 Wrocławski Teatr Komedia

KONCERTY » » » 
THE POSITIVE DUO
18:00 Klub Pod Kolumnami
OBRAZKI Z WYSTAWY
19:00 NFM, Sala Główna
MISTRZOWIE BATUTY 
I MŁODZI WIRTUOZI WIOLINISTYKI
19:00 Filharmonia Dolnośląska
SZYMON PODWIN
19:00 Galeria Sztuki Ślimak
JAROMIR NOHAVICA
19:00 Sala Koncertowa Radia Wrocław
ALGIERS 20:00 Firlej
MARCELINA AKUSTYCZNIE
20:00 Stara Piwnica
DIKANDA - XX URODZINY
20:00 Stary Klasztor

SPEKTAKLE » » » 
KABARET MŁODYCH PANÓW - 10/10,
CZYLI URODZINY!
17:30 Jeleniogórskie Centrum Kultury
WŚCIE KŁY CZŁO WIEK. WA RIA CJE
W OBRO NIE GNIE WU. PO KAZ PRA CY
W TO KU STU DIA MA TEJ KA
19:00 Studio na Grobli IG

WYSTAWY » » » 
YESTERDAY – PRACOWNA
PLASTYCZNA REJA 17
18:00 MDK Śródmieście. Galeria TM

SPOTKANIA » » » 
KOLAŻOWE PRE-PARTY
18:00-20:00 Firlej, Kawiarnia Sąsiedzka
WARSZTATY SZKŁA FUSINGOWEGO
18:00 ODT Swiatowid

DARIUSZ PAWLICKI
FRAGMENTARIA. ESEJE & SZKICE
18:00 Klub Muzyki i Literatury
MALARSTWO VEDIC ART  
18:00 Księgarnio Kawiarnia Nalanda

DLA DZIECI » » » 
CZYTANIE NA DYWANIE
9:30 Teatr Muzyczny Capitol, Podwórko
LABORATORIUM 
SZALONYCH NAUKOWCÓW
10:00, 18:30 Sala Koncertowa Radia Wr.

8 LISTOPADA ŚRODA
SPEKTAKLE » » »

NIEWINA 18:00 Teatr PWST
OKNO NA PARLAMENT
19:00 T[pl, Scena Kameralna

KONCERTY » » » 
NIEUKOńCZONE ŻYCIA. 
GETTO W THERESIENSTADT
18:00 Synagoga pod Białym Bocianem
XVII AKADEMICKIE ZADUSZKI
JAZZOWE: BIG BAND AMKL
19:00 AMKL, Sala Koncertowa
SŁAWOMIR
19:00 Centrum Koncertowe A2
RENATA PRZEMYK 
YA HOZNA & THE BEST OF
20:00 Stary Klasztor

SPOTKANIA » » » 
DOMOWE STUDIO NAGRAń
18:30-20:30 Klub Pod Kolumnami
NOWY KLUB SENIORA 60+
16:00 ODT Swiatowid
HERBERTIADA
W pro gra mie pre lek cja Ry szar da Sław -
czyń skie go pt. Zbrod nia Ka tyń ska. Pol skie
Cmen ta rze Wo jen ne w Ka ty niu i Mied no je.
W czę ści mu zycz nej Woj ciech Ro ha tyn Po -
pkie wicz
17:00 Klub Muzyki i Literatury
POLISH MEETING 19:00 Macondo



41. NOCNE SPOTKANIE LITERACKO-
MUZYCZNE: STANISŁAW SOYKA
19:00 Centrum Sztuki Impart

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

11 LISTOPADA SOBOTA
KONCERTY » » » 

KON CERT CHÓ RU PIA STU NY
Z OKA ZJI NA RO DO WE GO ŚWIę TA NIE -
POD LE GŁO ŚCI
16:00 Klub Muzyki i Literatury
PIęKNA NASZA POLSKA CAŁA
Reprezentacyjny Dolnośląski Zespół
Pieśni i Tańca Wrocław
19:00 ATM, Scena na Bielanach
PERFECT, TSA 17:00 Hala Stulecia
IMPERICON NEVER SAY DIE!
17:45 Pralnia
JAROMIR NOHAVICA
18:00 Sala Koncertowa Radia Wrocław
GAUDE MATER POLONIA
SPIRITUALS SINGERS BAND
18:00 Akademia Rycerska, Legnica
TERAZ POLSKA MUZYKA!
WIELCY KOMPOZYTORZY I ICH
LITERACKIE INSPIRACJE
19:00 Teatr Zdrojowy, Polanica Zdrój
BOOMBOX 19:00 Klub A2
PAULINA PRZYBYSZ
20:00 Stara Piwnica
KALIBER 44 20:00 Stary Klasztor
NICK CURLY (8BIT / TRUST)
22:00 Świdnicka 12

SPEKTAKLE » » » 
OPERA STRASZNY DWÓR STANISŁAWA
MONIUSZKI
18:00 PGE Turów Arena, Zgorzelec
KRA KO WIA CY I GÓ RA LE WOJ CIECH BO -
GU SŁAW SKI, JAN STE FA NI
19:00 PReMIeRA Opera Wrocławska
MAYDAY 19:00 T[pl, Scena Kameralna
WŚCIEKŁY CZŁOWIEK. WARIACJE W
OBRONIE GNIEWU. POKAZ PRACY W
TOKU STUDIA MATEJKA
19:00 Studio na Grobli IG

WYSTAWY » » » 
PAMIęć I TOŻSAMOŚć 
REŻ. MACIEJ PIWOWARCZUK
całodzienny pokaz filmu
10:00-18:00 Ossolineum, Sale pod Kopułą
KU NO WE MU ŻY CIU. ŻY DZI NA DOL -
NYM ŚLĄ SKU W LA TACH 1945–1970
otwarcie wystawy Muzeum Etnograficzne 
TWORZYLI DROGę DO WOLNOŚCI
WIECZÓR PATRIOTYCZNY
18:00 Salonik Trzech Muz

SPOTKANIA » » » 
OSSOLINEUM TRWALSZE 
NIŻ NIEPODLEGŁOŚć
wykład dr Adolfa Juzwenki
12:00 Ossolineum, Refektarz

11/11 WOLNOŚć, KOCHAM
I ROZUMIEM czy li ro dzin ne ob cho dy Dnia
Nie pod le gło ści
14:00-20:00 Centrum Kultury Agora
FAST & EASY. 
SZY JE MY DZIA NI NY – TSHIRT
14:00 Ro bót ki Stef ci

WYCIECZKI » » » 
WIN NI CA JA WO REK Z DE GU STA CJĄ WI -
NA – LU BIĄŻ – MAL CZY CE, CER KIEW
tel.: 609.941.775 BOT Podróżnik

12 LISTOPADA NIEDZIELA
KONCERTY » » » 

PAMIęCI PROF. EDWARDA KRYSTY
KONCERT KONTRABASOWY
17:00 AMKL, Sala Teatralna
SEN NO CY WAL PUR GII  170. ROCZ NI CA
ŚMIER CI MEN DELS SOH NA
18:00 NFM, Sala Czerwona
BO MY POLACY
MAMADOU & SAMA YOON
18:00 Teatr Modrzejewskiej w Legnicy
MARYLA RODOWICZ DIVA TOUR
19:00 Hala Stulecia
WROCK FOR FREEDOM: 
KATY CARR AND THE AVIATORS
19:00 Stary Klasztor
LUXTORPEDA 19:00 Zaklęte Rewiry
CLO STER KEL LER – VI RI DIAN
20:00 Stara Piwnica

SPEKTAKLE » » » 
KABARET OT.TO  30-LECIE
16:00 Polskie Radio Wrocław
PRZEPRASZAM, CO PAN TU ROBI?
16:00 Ząbkowicki Ośrodek Kultury
KRA KO WIA CY I GÓ RA LE WOJ CIECH BO -
GU SŁAW SKI, JAN STE FA NI
18:00 PReMIeRA Opera Wrocławska
KORDIAN, CZYLI PANOPTIKUM
STRACHÓW POLSKICH
18:00 T[pl, Scena Grzegorzewskiego
MAYDAY 18:00 T[pl, Scena Kameralna

KOLACJA DLA GŁUPCA
18:00 Wrocławski Teatr Komedia
WŚCIEKŁY CZŁOWIEK. WARIACJE W
OBRONIE GNIEWU. POKAZ PRACY W
TOKU STUDIA MATEJKA
19:00 Studio na Grobli IG
ETHNO JAZZ FESTIVAL - WIECZÓR
FLAMENCO: ALEJANDRO SILVA TRIO
19:00 Vertigo Jazz Club & Restaurant

DLA DZIECI » » »
WŁADCA SKARPETEK
12:30 Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu

13 LISTOPADA PONIEDZIAŁEK
SPEKTAKLE » » »

TERAZ WSZYSTKIE DUSZE RAZEM
19:00 Teatr PWST

KONCERTY » » »
MIMAN TRIO 20:00 Macondo

SPEKTAKLE » » » 
RAJ DLA OPORNYCH
17:30, 20:00 Teatr Capitol
PRZEPRASZAM, CO PAN TU ROBI?
19:00 T[pl, scena Grzegorzewskiego

SPOTKANIA » » » 
KURS KROJU I SZYCIA 
DLA POCZĄTKUJĄCYCH
9:00 Robótki Stefci
WARSZTATY LITERACKIE
18:00 Salonik Trzech Muz

14 LISTOPADA WTOREK
SPEKTAKLE » » » 

TERAZ WSZYSTKIE DUSZE RAZEM
18:00 Teatr PWST
KRA KO WIA CY I GÓ RA LE WOJ CIECH BO -
GU SŁAW SKI, JAN STE FA NI
18:00 Opera Wrocławska
KRÓL UMIERA, CZYLI CEREMONIE 
OPOWIEŚć TEATRALNA T[PL
19:00 T[pl, Scena Kameralna
LORD OF THE DANCE
19:00 Hala Stulecia



BALLADYNA
19:00 Teatr Muzyczny Capitol, SC
TEATR IMPROWIZACJI IMPROKRACJA:
STRUMIEń ŚWIADOMOŚCI
20:00 Vertigo Jazz Club & Restaurant

SPOTKANIA » » » 
NOWE HIPOTEZY I ODKRYCIA
DOTYCZĄCE POWSTANIA I
PRAWYKONANIA KWARTETU NA
KONIEC CZASU OLIVIERA MESSIAENA
wykład – dr h.c. Jerzy Stankiewicz
10:00 AMKL, Sala Kameralna
ABC KURS KROJU I SZYCIA 
DLA POCZĄTKUJĄCYCH.
17:00 Robótki Stefci

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

15 LISTOPADA ŚRODA
KONCERTY » » » 

SONANTO
POLSKIE DROGI DO WOLNOŚCI
18:00 Klub Muzyki i Literatury
HUUN-HUUR-TU 20:00 Stary Klasztor

SPEKTAKLE » » » 
TERAZ WSZYSTKIE DUSZE RAZEM
18:00 Teatr PWST
BIEDERMANN I PODPALACZE
19:00 T[pl, Scena na Świebodzkim
DZIEń ŚWIRA
19:00 Centrum Sztuki Impart
BALLADYNA
19:00 Teatr Muzyczny Capitol, SC
HISZPAńSKA MUCHA
19:30 Sala Koncertowa Radia Wrocław
STAND-UP W VERTIGO! TRASA 6X7
20:30 Vertigo Jazz Club & Restaurant

SPOTKANIA » » » 
IV EUROPEJSKI DZIEń MUZYKOTERAPII:
WSŁUCHUJĄC SIĘ W TWÓJ GŁOS
9:00-12:00 AMKL, Sala Kameralna

NOWY KLUB SENIORA 60+
16:00 ODT Swia to wid
GIE REK I JA RU ZEL SKI 
– DWA OB LI CZA LU DO WEJ POL SKI
17:00 Muzeum Pana Tadeusza
PRACOWNIA OPOWIADANIA
WROCŁAW FABRYCZNA
17:00-18:30 Firlej, Kawiarnia Sąsiedzka
DOMOWE STUDIO NAGRAń
18:30-20:30 Klub Pod Kolumnami
RUSSIAN MEETING 19:00 Macondo

DLA DZIECI » » » 
KARNAWAŁ ZWIERZĄT
CAMILLE SAINT-SAëNS
11:00, 13:00 Opera Wrocławska

16 LISTOPADA CZWARTEK
KONCERTY » » » 

I FESTIWAL PIOSENKI POETYCKIEJ
RADOSTKI I SMUTECZKI
16:00 CEKDiM MDK Kopernik, ul. Kołłątaja 20
ANDRIJ ŁUNIOW – FORTEPIAN
WIECZORY LISZTOWSKIE
18:00 Klub Muzyki i Literatury
JOHANNES BRAHMS: 
PIęKNA MAGIELONA
PAUL SCHWEINESTER – TENOR (AU)
LECH NAPIERAŁA – FORTEPIAN (AU)
18:00 Oratorium Marianum
KONCERT WIEDEńSKI 2
18:30 Bolesławiecki Ośrodek Kultury
GUBAJDULINA
KONCERT MONOGRAFICZNY
19:00 NFM, Sala Kameralna
MUZYKA ŚWIATA
19:00 Zdrojowy Teatr Animacji, Jelenia G.
MAREK DYJAK 20:00 Stary Klasztor
CHILLI CREW – A TY
20:00 Stara Piwnica

SPEKTAKLE » » » 
MAKBET
18:30 Teatr Muzyczny Capitol, DS
TEATR NARODOWY 
OPERETKI KIJOWSKIEJ
19:00 T[pl, scena Grzegorzewskiego
BIEDERMANN I PODPALACZE
19:00 T[pl, Scena na Świebodzkim
BOEING BOEING
19:00 Wrocławski Teatr Komedia

SPOTKANIA » » » 
KU BA – WY SPA SPO TKAń – LU DZIE
I BO GO WIE. ADAM KWA ŚNY
18:00 Mediateka
BUENA VISTA MACONDO CLUB
19:00 Macondo

17 LISTOPADA PIĄTEK
KONCERTY » » » 

ANDRIJ ŁUNIOW – FORTEPIAN
WIECZORY LISZTOWSKIE
dla młodzieży: Jak Słuchać Muzyki
12:30 Klub Muzyki i Literatury
KONCERT KOMPOZYTORSKI
18:00 AMKL, Sala Koncertowa

PIĄTKI Z GITARĄ
18:00 AMKL, Sala Teatralna
VIVA ITALIA SYMFONICZNIE
18:00 Oratorium Marianum
ANDRIJ ŁUNIOW – FORTEPIAN
WIECZORY LISZTOWSKIE
18:30 Salonik Czterech Muz, Oborniki Śl.
POPARZENI KAWĄ TRZY
19:00 T[pl, scena Grzegorzewskiego
KaeN 20:00 Carpe Diem 
KSW4BLUES
20:00 Galeria Sztuki Ślimak
MUSIC IS MY AEROPLANE #53
20:00 Macondo
FARBEN LEHRE AKUSTYCZNIE
20:00 Stara Piwnica
2TM2,3 20:00 Stary Klasztor
ELVIS PRESLEY SHOW SYMFONICZNIE
- POWRÓT KRÓLA
20:30 Oratorium Marianum

SPEKTAKLE » » » 
SPA, CZYLI SALON 
PONęTNYCH ALTERNATYW
17:30 20:00 Miejski Ośrodek Kultury
MAKBET
18:30 Teatr Muzyczny Capitol, DS
MIRANDOLINA
19:00 T[pl, Scena Kameralna
FIDELIO LUDWIG VAN BETHOVEN
19:00 Opera Wrocławska
NIC NIE GRA
19:00 Wrocławski Teatr Komedia

FILMY » » » 
GLOBAL JUSTICE NIGHT
Droga do Man Eater’s Bridge
Living on One Dollar
18:00 Surowiec, ul. Ruska 46a

WYSTAWY » » » 
TEATR W SERCU MIASTA, 
CZ. III - POLSKA
18:00 Hall Starego Ratusza w Legnicy
27. OGÓL NO POL SKI PRZE GLĄD MA LAR -
STWA MŁO DYCH PROMOCJE 2017
18:00 wernisaż Galeria Ring w Legnicy
ZOEPOLIS. 
DIZAJN DLA ROŚLIN I ZWIERZĄT 
19:00 wernisaż Galeria Dizajn BWA

SPOTKANIA » » » 
NAUKA LATANIA 
WG ANILA ERASLAN’A
WARSZTAT FRIMPROWIZACJI
16:00 Macondo
ŚWIĄTECZNE WSPOMNIENIA 
Z MONIKĄ SZCZYPKĄ ART-MONI
17:00 Robótki Stefci
WARSZTATY SZKŁA FUSINGOWEGO
18:00 ODT Swiatowid
PRACOWNIA OPOWIADANIA
WROCŁAW FABRYCZNA
18:00-20:00 Firlej
KOLAŻOWE PRE-PARTY
18:00-20:00 Firlej, Kawiarnia Sąsiedzka



18 LISTOPADA SOBOTA
KONCERTY » » » 

KONCERT WIEDEńSKI
17:00 Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia,
Wałbrzych
OD DRAMATU DO NADZIEI – ZESPÓŁ
AWODA Z OKA ZJI PA MIĄT KI NOCY
KRYSZTAŁOWEJ 
17:00 Muzeum Ziemi Kłodzkiej, Kłodzko
OPOWIEŚCI Z FINLANDII
18:00 Oratorium Marianum UWr.
ANDRIJ ŁUNIOW – FORTEPIAN
WIECZORY LISZTOWSKIE
18:00 Zamek Piastów Śląskich, Brzeg
JAZZOWE INSPIRACJE
PIOTR WOJTASIK & CHÓR SYNAGOGI
POD BIAŁYM BOCIANEM
18:54 Synagoga Pod Białym Bocianem 
PAWEŁ SZYMAńSKI
19:00 Galeria Sztuki Ślimak
MIETEK SZCZEŚNIAK NIERÓWNI
19:00 Sala Koncertowa Radia Wrocław
PERCIVAL SCHUTTENBACH 
- DZIKI TUR
19:00 Zaklęte Rewiry
STREFA DE... XXXV LAT LEGENDY
POLSKIEGO HC PUNK - ABADDON
/1982 - 2017/
19:00 Spiżarnia, ul. Piastowska 1, Legnica
KA BA NOS – XX LE CIE
20:00 Stary Klasztor
COMA
20:00 Centrum Koncertowe A2
JANEK SAMOŁYK, 
ROMANTYCY LEKKICH OBYCZAJÓW,
THE OCTOBER LEAVES
20:00 Stara Piwnica

SPEKTAKLE » » »
TU MÓWI ELEKTRA
17:00 i 19:00 Teatr Muzyczny Capitol, SR
FIDELIO LUDWIG VAN BETHOVEN
18:00 Opera Wrocławska
ZABIJANIE GOMUŁKI
18:00 Teatr Modrzejewskiej w Legnicy
MAKBET
18:00 Teatr Muzyczny Capitol, DS
MIRANDOLINA
19:00 T[pl, Scena Kameralna
ANIOŁ ZAGŁADY 
- OPERA Z METROPOLITAN OPERA
19:00 kino Nowe Horyzonty
MAŁŻEńSKI RAJD DAKAR
19:00 ATM Scena na Bielanach
NIC NIE GRA
20:00 Wrocławski Teatr Komedia

WYSTAWY » » » 
MODA NA CRANACHA
DZIEń WOKÓŁ WYSTAWY
10:00-16:00 Muzeum Narodowe 
JOHN MORAN A STILL LIFE 
ostatni dzień Galeria SiC BWA

SPOTKANIA » » » 
WROCŁAW WINYL WEEKEND 2017
9:00-20:00 Sky Tower, Powstańców Śl. 95
SZTUKA PUKA
MISIE, MIŚKI, MISIULKI
10:00 ODT Swiatowid
PRACOWNIA OPOWIADANIA
WROCŁAW FABRYCZNA
12:00-15:00 Firlej
FESTIWAL HERBACIANY CZAISZ?
13:00-20:00 Centrum Kultury Zamek
CZY WARTO UFAć INTUICJI? - CYKL
WSPÓŁCZEŚNI ROMANTYCY
16:00 Muzeum Pana Tadeusza
WIECZÓR LITERACKO MUZYCZNY SONI
KROK PN. ALARM DLA POLSZCZYZNY
17:00 Klub Muzyki i Literatury
SZANSA NA OSKARA 2017 
– DOLNY ŚLĄSK
18:00 Klub pod Kolumnami
ELŻBIETA ANNA KOŁODZIEJCZYK
W DRODZE DO SIEBIE
nowy to mik po ezji – wie czór au tor ski 
19:00 Salonik Trzech Muz

DLA DZIECI » » »
SZTUKA PUKA: MISIE, MIŚKI, MISIULKI
warsztaty rękodzieła, prowadzenie Marta
Zawilińska, dla dzieci 12+
10:00-13:00 ODT Światowid
MALI MATEMATYCY: DŁUGOŚć
11:00, 12:30 Centrum Kultury Zamek
KAJTUŚ CZARODZIEJ PReMIeRA
17:00 Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu

19 LISTOPADA NIEDZIELA
KONCERTY » » » 

ANDRIJ ŁUNIOW – FORTEPIAN
WIECZORY LISZTOWSKIE
16:00 Pałac Sułkowskich, Włoszakowice
MUZYKA REFORMACJI
BACH I JEGO POPRZEDNICY
18:00 Kościół Opatrzności Bożej

GRA ŻY NA ŁO BA SZEW SKA
KON CERT JU BI LE USZO WY Z OKA -
ZJI 40-LE CIA PRA CY AR TY STYCZ NEJ
18:00 CK Agora, Sala Widowiskowa
PAULA I KAROL OUR TOWN
20:00 Stara Piwnica
LAIBACH 
ALSO SPRACH ZARATHUSTRA
20:00 Stary Klasztor

SPEKTAKLE » » » 
PRZEPRASZAM, CO PAN TU ROBI?
16:00 Świdnicki Ośrodek Kultury
MAKBET
17:00 Teatr Muzyczny Capitol, DS
MIRANDOLINA
18:00 T[pl, Scena Kameralna
NIC NIE GRA
18:00 Wrocławski Teatr Komedia
ZABIJANIE GOMUŁKI
19:00 Teatr Modrzejewskiej w Legnicy

SPOTKANIA » » » 
WROCŁAW WINYL WEEKEND 2017
9:00-20:00 Sky Tower, Powstańców Śl. 95

DLA DZIECI » » »
BOSKIE NUTY NA OLIMPIE -
NIEDZIELNY PORANEK MUZYCZNY
10:30 Filharmonia Dolnośląska
KAJTUŚ CZARODZIEJ
12:30 Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu
NIEDZIELA RYSUJĄCA 16:00 Macondo

20 LISTOPADA PONIEDZIAŁEK
KONCERTY » » » 

ANTHONY STRONG
20:00 Stary Klasztor

SPEKTAKLE » » » 
ZEMSTA
11:00 Wrocławski Teatr Komedia

21 LISTOPADA WTOREK
KONCERTY » » » 

RECITAL GITAROWY 



WALDEMARA ZABORSKIEGO 
HISZPAńSKIE ARCYDZIEŁA
18:00 Klub Muzyki i Literatury
OBLICZA MUZYKI EUROPY
19:00 AMKL, Sala Koncertowa
GRZEGORZ HYŻY MOMENTY TOUR
20:00 Centrum Koncertowe A2
TRIBUTE TO MASSIVE ATTACK
20:00 Stary Klasztor

SPEKTAKLE » » »
DANCE THEATRE OF HARLEM:
RHYTHM PERSPECTIVE
19:00 NFM, Sala Główna 
TEATR IMPROWIZACJI IMPROKRACJA
KRÓTKIE FORMY
20:00 Vertigo Jazz Club & Restaurant

SPOTKANIA » » » 
BIA ŁO RUŚ – TER RA IN CO GNI TA
MA TE USZ MAR CZEW SKI
18:00 Mediateka
MALARSTWO VEDIC ART 
18:00 Księgarnio Kawiarnia Nalanda

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

22 LISTOPADA ŚRODA
KONCERTY » » » 

THE DUMPLINGS ORKIESTRA
20:00 Centrum Koncertowe A2
BELTAINE 20:00 Stara Piwnica
MAGDALENA CZWOJDA 
W ZALEŻNOŚCI…
20:00 Stary Klasztor

SPEKTAKLE » » » 
GDZIE JEST MIŁOŚć
Wrocławski Teatr Pantomimy
9:30, 11:30 T[pl, Scena na Świebodzkim

WYSTAWY » » » 
RYSUNEK NAGŁOŚNIONY
17:00 Macondo

KAROLINA KUŁAKOWSKA
ŚWIATY RÓWNOLEGŁE
19:00 Galeria Sztuki Ślimak

SPOTKANIA » » » 
DOMOWE STUDIO NAGRAń
18:30-20:30 Klub Pod Kolumnami

23 LISTOPADA CZWARTEK
KONCERTY » » » 

MIETEK SZCZEŚNIAK NIERÓWNI
19:00 Bolesławicki Ośrodek Kultury
IRENA SANTOR 
19:00 Bolesławicki Ośrodek Kultury
XXV KONKURS WOKALNY 
SCENA PREZENTACJI MŁODYCH
19:00 Centrum Kultury Muza, Lubin
Z OKAZJI 500-LECIA REFORMACJI
19:00 Filharmonia Dolnośląska, Jelenia G.
KATKA GORUNOVA I PIOTR REJDA
19:00 Galeria Sztuki Ślimak
LORDS OF THE SOUND
OSCAR MUSIC AWARDS
19:00 Sala Koncertowa Radia Wrocław
KUBA KNAP 20:00 Stara Piwnica
MILOOPA 20:00 Stary Klasztor

SPEKTAKLE » » » 
ATRAKCYJNY POZNA PANIĄ...
17:00, 20:00 Centrum Kultury Zachód
BIESY PReMIeRA
18:00 Teatr Modrzejewskiej w Legnicy
TRZEJ MUSZKIETEROWIE
18:30 Teatr Muzyczny Capitol, DS
DWIE POŁÓWKI POMARAńCZY
18:30 Strzegomskie Centrum Kultury
TRZY RAZY ŁÓŻKO
19:00 Wrocławski Teatr Komedia

SPOTKANIA » » » 
WE WROCŁAWIU I WE LWOWIE, CZYLI
MATEMATYK W OSSOLINEUM
wykład prof. Romana Dudy
17:00 Ossolineum

O REFORMACJI NA DOLNYM ŚLĄSKU
I ZIEMI KŁODZKIEJ
17:00 Mu zeum Pa pier nic twa w Dusz ni kach
Zdro ju
EKS PE DY CJA AMA ZOń SKA ŚLA DA MI
AR KA DE GO FIE DLE RA – 80 LAT PÓź -
NIEJ Spo tka nie z Ar ka dym Ra do sła wem
Fie dle rem
18:30 Centrum Kultury Zamek

DLA DZIECI » » » 
MIKROKOSMOS
Wrocławski Teatr Pantomimy
10:00 T[pl, Scena na Świebodzkim

24 LISTOPADA PIĄTEK
KONCERTY » » » 

ŚWIęTO MUZYKÓW
18:00 Kościół Opatrzności Bożej 
CéILIDH – PO TAń CÓW KA IR LANDZ KA 
18:30 Klub Pod Kolumnami
RAJSKI OGRÓD
19:00 NFM, Sala Główna 
AGNIESZKA CHYLIńSKA
FOREVER CHILD TOUR
19:00 Centrum Koncertowe A2
PABLOPAVO I LUDZIKI
19:00 Centrum Kultury Muza, Lubin
BEZ HAŁASU 19:00 Galeria Sztuki Ślimak
LA LA LAND IN CONCERT
19:00 Hala Orbita
THOMAS ANDERS 
& MODERN TALKING BAND
19:00 Hala Stulecia
HARLEM GOSPEL CHOIR SINGS ADELE
19:00 Wrocławskie Centrum Kongresowe
COUNTERPARTS 20:00 Firlej
TRIBUTE TO BLACK SABBATH
20:00 Stara Piwnica
NOISIA 22:00 Pralnia

SPEKTAKLE » » » 
BIESY PReMIeRA
18:00 Teatr Modrzejewskiej w Legnicy
TRZEJ MUSZKIETEROWIE
18:30 Teatr Muzyczny Capitol, DS
RYSZARD III PReMIeRA
19:00 T[pl, Scena Grzegorzewskiego
MAŁE ZBRODNIE MAŁŻEńSKIE
19:00 T[pl, Scena Kameralna
MAYDAY 2
20:00 Wrocławski Teatr Komedia

SPOTKANIA » » » 
JUBILEUSZOWY EVENT KLUBU
GOńCA TEATRALNEGO
16:00 Teatr Modrzejewskiej w Legnicy
XIII EDYCJA 
WROCŁAWSKIEJ KSIęGI PAMIęCI
16:30 Dolnośląska Izba Lekarska, Kazimierza
Wielkiego 45
MAR CIN HAR LEN DER PO ZA ANEG DO -
TĄ. KIL KA UWAG O WRO CŁAW SKIEJ
SZKO LE MA LAR STWA
po ga dan ka – dzia ła nie au tor skie
18:00 Galeria Entropia



KOLAŻOWE PRE-PARTY
18:00-20:00 Firlej, Kawiarnia Sąsiedzka
FRENCH MEETING 19:00 Macondo

DLA DZIECI » » » 
MIKROKOSMOS
Wrocławski Teatr Pantomimy
10:00, 12:00 T[pl, Scena na Świebodzkim

25 LISTOPADA SOBOTA
KONCERTY » » »

KONCERT HAWDALOWY
SEFARAD NUEVA
18:48 Synagoga Pod Białym Bocianem
Centrum Kultury i Edukacji Żydowskiej
JACARAS KONCERT GITAROWY
19:00 AMKL, Sala Koncertowa
ANNA REJDA & KAMIL ABT
19:00 Wrocławski Klub Anima
L.U.C 
POŻEGNANIE PROJEKTU REFLEKCJE
20:00 Akademia Club

SPEKTAKLE » » » 
BALLADA O ZAKACZAWIU, ORKIESTRA
MODRZEJEWSKA NA EKRANIE
12:00 Teatr Modrzejewskiej w Legnicy
PÓŁ NA PÓŁ
17:00 Filharmonia Dolnośląska
KLIMAKTERIUM 2
17:00 Legnickie Centrum Kultury 
POZYTYWNI
17:00, 20:00 ATM Scena na Bielanach
TRZEJ MUSZKIETEROWIE
18:00 Teatr Muzyczny Capitol, DS
RYSZARD III
19:00 T[pl, Scena Grzegorzewskiego
MO JA POL SKA – KA MIE NIE NA SZA -
NIEC, AR MIA KRA JO WA
19:00 PReMIeRA Teatr Arka
FESTIWAL OPER WSPÓŁCZESNYCH+
IMMANUEL KANT, LESZEK MOŻDŻER
19:00 PReMIeRA Opera Wrocławska

MAŁE ZBRODNIE MAŁŻEńSKIE
19:00 T[pl, Scena Kameralna
PUSTKA. PUSTYNIA. NIC.
Wrocławski Teatr Pantomimy
19:00 T[pl, Scena na Świebodzkim

WYSTAWY » » » 
FINISAŻ WYSTAWY JUBILEUSZOWEJ
15:00-20:00 Ossolineum
CUKIERNIA EUROPA
ALEKSANDER STANKOSKI
ostatni dzień wystawy Galeria Miejska

FILMY » » » 
ZAMKOWY MARATON FILMOWY 
Z QUENTIN TARANTINO
17:00-23:00 Centrum Kultury Zamek

SPOTKANIA » » » 
PRACOWNIA OPOWIADANIA
WROCŁAW FABRYCZNA
12:00-15:00 Firlej
WARSZTAT KREATYWNEJ
IMPROWIZACJI
16:00 Macondo
DRA MA TY MO DRZE JEW SKIEJ. DRU GA
AN TO LO GIA TEK STÓW NA PI SA NYCH
DLA TE ATRU W LE GNI CY
16:00 Caffe Modjeska w Legnicy
KATARZYNA MOL I MARIUSZ KUSION
17:00 Galeria Sztuki Ślimak

WYCIECZKI » » » 
ZA KOń CZE NIE SE ZO NU W SZKLAR -
SKIEJ PO Rę BIE: PAŁAC SYCHROV,
JABLONEC NAD NYSĄ - MUZEUM
BIŻUTERII I SZKŁA
tel.: 609.941.775 BOT Podróżnik

DLA DZIECI » » » 
SENSOPLASTYKA 
DLA NAJMŁODSZYCH
11:00 i 12:30 Centrum Kultury Zamek

26 LISTOPADA NIEDZIELA
KONCERTY » » » 

WIECZORY TUMSKIE
18:00 Kościół św. Krzyża
TOMASZ ZAWIERUCHA 
RECITAL GITAROWY
18:00 AMKL, Sala Teatralna
LEGNICA JAZZ DAY
MIKE PARKER'S TRIO THEORY
18:00 Akademia Rycerska, Legnica
ORKIESTRA ZŁOTYCH PRZEBOJÓW
18:30 Hala Stulecia
HEY FAYRANT TOUR 
19:00 Hala Orbita
NASZA MUZYKA
19:00 Teatr Modrzejewskiej w Legnicy

SPEKTAKLE » » » 
PÓŁ NA PÓŁ
16:00 Świdnicki Ośrodek Kultury
TRZEJ MUSZKIETEROWIE
17:00 Teatr Muzyczny Capitol, DS
MAŁE ZBRODNIE MAŁŻEńSKIE
18:00 T[pl, Scena Kameralna
MAYDAY 2 300. SPeKTAKL
18:00 Wrocławski Teatr Komedia
RYSZARD III
19:00 T[pl, Scena Grzegorzewskiego
FESTIWAL OPER WSPÓŁCZESNYCH+
IMMANUEL KANT, LESZEK MOŻDŻER
19:00 PReMIeRA Opera Wrocławska
PUSTKA. PUSTYNIA. NIC.
Wrocławski Teatr Pantomimy
19:00 T[pl, Scena na Świebodzkim

WYSTAWY » » » 
NAJWIęKSZY KŁAMCA ŚWIATA - CYKL
NIEDZIELNE OPROWADZANIE
12:00 Muzeum Pana Tadeusza
TEATR JÓZEFA JASIELSKIEGO
15:00 Teatr Modrzejewskiej w Legnicy
OD SZTUCZ NEJ RZE CZY WI STO ŚCI
DO SEL FIE. AU TO POR TRET W POL SKIEJ
SZTU CE WSPÓŁ CZE SNEJ
ostatni dzień Galeria Awangarda BWA



Adresy miejsc wydarzeń znajdujących sie w kalendarium Co Jest Grane
Akademia Club

Grunwaldzka 67, Wrocław
ATM Scena na Bielanach

Dwa Światy 1, Bielany Wrocławskie
Bolesławiecki Ośrodek Kultury

pl. Piłsudskiego 1c, Bolesławiec
Browar Mieszczański

Hubska 44-48, Wrocław
Carpe Diem

Wita Stwosza 16, Wrocław
Centrum Koncertowe A2

Góralska 5, Wrocław
Centrum Kultury

Bohaterów Warszawa, Głuchołazy
Centrum Kultury Agora

Serbska 5a, Wrocław
Cen trum Kul tu ry Za mek

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

Chociebuska 4-6, Wro cław
Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia

Wysockiego 29, Wałbrzych
Centrum Renesans

ul. Ofiar Oświęcimskich 15, Świdnica
Cen trum Sztuki Impart

Mazowiecka 17, Wrocław
Dom Kultury Bakara

Różana 4, Wrocław
Dzierżoniowski Ośrodek Kultury

Świdnicka 23, Dzierżoniów
Fil har mo nia Dol no ślą ska

Pił sud skie go 60, Je le nia Gó ra
Fundacja Jak Malowana

Rejtana 3, Wrocław
Ga le ria Arttrakt

Ofiar Oświęcimskich 1, Wro cław
Ga le ria Awangarda BWA

Wita Stwosza 32, Wro cław
Ga le ria BB

Jatki 3-6, Wro cław
Ga le ria DSAP

pl. św. Macieja 5a, Wro cław
Ga le ria Kuźnicza

Kuźnicza 11/13, Wro cław
Ga le ria Miejska

Kiełbaśnicza 28, Wro cław
Ga le ria Entropia

Rzeźnicza 4, Wro cław
Galeria Platon

Krupnicza 13, Wrocław
Ga le ria SiC BWA

pl. Kościuszki 9/10, Wro cław
Ga le ria Sztuki

pl. Katedralny 1, Legnica
Ga le ria Tętno

Jatki 12-13, Wro cław
Ga le ria Versus

Jatki 11, Wro cław
Ga le ria Tętno

Jatki 12-13, Wro cław
Ga le ria TYC Art

Ruska 46c, Wro cław
Ga le ria Za Szafą

św. Marcina 4, Wro cław
Ga le ria Ślimak

Dąbrowskiego 37, Wro cław
Gminny Ośrodek Kultury

Zjednoczenia 67, Pawłowice

Hala Orbita
Wejherowska 34, Wrocław

Hala Stulecia, 
Wrocławskie Centrum Kongresowe

Wystawowa 1, Wrocław
Klub Alive

Kolejowa 12, Wro cław
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 Pralnia

Krakowska 100, Wro cław
Klub Stary Klasztor

Purkyniego 1, Wro cław
Klub Stara Piwnica

Krupnicza 15, Wro cław
Klub Zaklęte Rewiry

Krakowska 100, Wrocław
Komitywa

Rejtana 3, Wro cław
Klub Zaklęte Rewiry

Krakowska 100, Wrocław
Kościół Opatrzności Bożej

Kazimierza Wielkiego 29, Wrocław
Kościół pw. św. Krzyża

pl. Katedralny 17, Wro cław
Księgarnio Kawiarnia Nalanda

pl. Kościuszki 12, Wro cław
Kłodzki Ośrodek Kultury

pl. Jagiełły 1, Kłodzko
Macondo

Pomorska 19, Wrocław
Ossolineum, Aula, Refektarz

Szewska 37, Wro cław
Mediateka

pl. Teatralny 5, Wrocław
Miejski Ośrodek Kultury

pl. Konstytucji 3 Maja, Głogów
Mityczna Przestrzeń

al. Matejki 3a/3, Wrocław
Mleczarnia klubokawiarnia

Włodkowica 5, Wrocław
Muzeum Architektury we Wrocławiu

Bernardyńska 5, Wrocław
Muzeum Etnograficzne

Traugutta 111/113, Wrocław
Muzeum Gross-Rosen

Ofiar Gross-Rosen 26, Rogoźnica
Muzeum Karkonoskie

Jana Matejki 28, Jelenia Góra
Muzeum Narodowe 

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

Ry nek 6, Wro cław
Muzeum Papiernictwa

Kłodzka 42, Duszniki-Zdrój
Mu zeum Współ cze sne Wro cław

pl. Strze gom ski 2a, Wro cław
Muzeum Ziemi Kłodzkiej

Łukasiewicza 4, Kłodzko
Na ro do we Fo rum Mu zy ki – NFM

pl. Wol no ści 1, Wro cław
Nowa Hala Widowiskowo-Sportowa

ul. Odrodzenia 28, Lubin
Panorama Racławicka 

Purkyniego 11, Wrocław
Obor nic ki Ośro dek Kul tu ry

Dwor co wa 26, Obor ni ki Ślą skie

Oratorium Marianum UWr.
pl. Uniwersytecki 1, Wro cław

Ossolineum, Aula, Refektarz
Szewska 37, Wro cław

Opera Wrocławska
Świdnicka 35, Wro cław

OWE Odra
Młyńska 3, Oława

Otwarte Pracownie Artystyczne 
Ruska 46c/7, Wrocław

Pawilon Czterech Kopuł 
Wy sta wo wa 1, Wro cław

PGE Turów Arena
Lubańska 9a, Zgorzelec

Pracownia Ceramiki Quapcia
Jacka Kaczmarskiego 7-9, Wrocław

Regionalne Centrum Sportowe
Odrodzenia 28b, Lubin

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

Salonik artystyczny u Daphne
Ulanowskiego 22a, Wrocław

Sala Koncertowa Polskiego Radia
Scena Teatralna Hotelu Gołębiewski

Karkonoska 14, Karpacz
Strzegomskie Centrum Kultury

Paderewskiego 36, Strzegom
Karkonowska 10, Wrocław

Sy na go ga Pod Bia łym Bo cia nem
Włod ko wi ca 5a, Wro cław

Teatr Polski T[pl
Scena im. Jerzego Grzegorzewskie

Gabrieli Zapolskiej 3, Wrocław
Scena Kameralna

Świdnicka 28
Scena na Świebodzkim

Orląt Lwowskich 20c
Świdnicki Ośrodek Kultury

Rynek 43, Świdnica
Teatr Arka

Mennicza 3, Wrocław
Teatr Dramatyczny 

pl. Teatralny 1, Wałbrzych
Teatr Lalki i Aktora

Buczka 16, Wałbrzych
Teatr Modrzejewskiej

Rynek 39, Legnica
Teatr Muzyczny Capitol

Piłsudskiego 67, Wrocław
Teatr Zdrojowy 

Parkowa 2, Polanica-Zdrój
Kościuszki 19, Szczawno Zdrój

Vertigo Jazz Club & Restaurant
Oławska 13, Wrocław

Wędrówki Pub
Podwale 37/38, Wrocław

Wrocławskie Klub Anima
Pilczycka 47, Wrocław

Wrocławskie Klub Formaty
Samborska 3, Wrocław

Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka
Kuźnicza 29a, Wrocław

Wro cław ski Te atr La lek
Wrocławski Teatr Komedia

pl. Te atral ny 4, Wro cław
Wrocławski Teatr Współczesny

Rzeźnicza 12, Wro cław
Ząbkowicki Ośrodek Kultury

Rynek 24, Ząbkowice Śląskie



® nr 103265 | ® nr 223582
Wy daw ca: Co Jest Gra ne Agen cja Wy daw ni -
czo -Re kla mo wa, Gra ży na Mi gnie wicz
Ad res do ko re spon den cji: Co Jest Gra ne, 
Biu ro Księ go we, ul. Pod cho rą żych 5,
53-320 Wro cław
Re dak tor na czel ny: Gra ży na Mi gnie wicz
gra zy na.mi gnie wicz@co je st gra ne.pl
In ter net: https://co je st gra ne. pl
e -Ma il: re dak cja@co je st gra ne.pl
Re dak cja: tel. +48 666 878 930
Re kla ma: re kla ma@co je st gra ne.pl
Druk: Dru kar nia KiD
Re dak cja nie po no si od po wie dzial no ści za po -
wie rzo ny ma te riał, zmia ny w ka len da rium,
treść ogło szeń i re klam. Za strze ga my so bie
pra wo do skra ca nia i ad iu sta cji tek stów oraz
zmia ny ich ty tu łów. Spra wy spor ne roz pa try -
wa ne bę dą przez Sąd wła ści wy dla Wy daw cy.

WYCIECZKI » » » 
ZA KOń CZE NIE SE ZO NU W SZKLAR -
SKIEJ PO Rę BIE: WO DO SPAD SZKLAR KI,
JA GNIĄT KÓW, WIL LA GER HAR DA
HAUPT MAN NA
tel.: 609.941.775 BOT Podróżnik

DLA DZIECI » » »
KAJTUŚ CZARODZIEJ
12:30 Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu

27 LISTOPADA PONIEDZIAŁEK
KONCERTY » » » 

USTA MILCZĄ, DUSZA ŚPIEWA
19:00 Teatr Capitol

SPEKTAKLE » » » 
ZEMSTA
11:00 Wrocławski Teatr Komedia

WSCHODY I ZACHODY MIASTA
MADE IN POLAND
MODRZEJEWSKA NA EKRANIE
18:00 Teatr Modrzejewskiej w Legnicy

SPOTKANIA » » » 
JAN GRIGORUK
WARSZTATY IKONOGRAFICZNE
16:00 Hotel Dikul, ul. Cieszyńskiego 17/19
WARSZTATY LITERACKIE
18:00 Salonik Trzech Muz

28 LISTOPADA WTOREK
KONCERTY » » » 

ULVER 19:30 Centrum Koncertowe A2
U STUDNI WSPÓLNE ZDJęCIE
20:00 Stary Klasztor

SPEKTAKLE » » » 
RYSZARD III
13:00 T[pl, Scena Grzegorzewskiego
ZUPA RYBNA W ODESSIE
ŚWIEBODZKI OFF
19:00 T[pl, Scena na Świebodzkim
STREFA
19:00 Teatr Muzyczny Capitol, SR
TEATR IMPROWIZACJI IMPROKRACJA:
BEFORE AND AFTER
20:00 Vertigo Jazz Club & Restaurant

SPOTKANIA » » » 
TO MASZ DO MAń SKI PO MNI KI CZA -
SU XXIX SPO TKA NIE AU TOR SKIE 
z cy klu Szczyt For my
18:00 Ga le ria En tro pia
MALARSTWO VEDIC ART 
18:00 Księgarnio Kawiarnia Nalanda

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

29 LISTOPADA ŚRODA
KONCERTY » » » 

ED SHEERAN EVENING
20:00 Stara Piwnica

MONIKA BORZYM 
JESTEM PRZESTRZEń
20:00 Stary Klasztor

SPEKTAKLE » » » 
BIESY
10:00 Teatr Modrzejewskiej w Legnicy
10 PRZYKAZAń DLA KALINY
19:00 T[pl, Scena Kameralna
TEATR NARODOWY 
OPERETKI KIJOWSKIEJ
19:00 T[pl, scena Grzegorzewskiego
STREFA
19:00 Teatr Muzyczny Capitol, SR

30 LISTOPADA CZWARTEK
KONCERTY » » » 

OLYMPUS MONS TRIO
WSPÓŁBRZMIENIA
18:00 Muzeum Pana Tadeusza
KONCERT PETRA RíMSKý & MISITU
19:00 Galeria Sztuki Ślimak
TOMASZ STAńKO
19:00 T[pl Scena Grzegorzewskiego
ANIA DĄBROWSKA
20:00 Centrum Koncertowe A2
KRYMINALNA ODESSA
FELIX SHINDER & DENGI VPERED
20:00 Stary Klasztor

SPEKTAKLE » » » 
BIESY
10:00 Teatr Modrzejewskiej w Legnicy
MęŻCZYźNI SĄ Z MARSA, 
KOBIETY Z WENUS
18:00 Dom Kultury Bakara
ANDRZEJE 2017 GALA KABARETOWA
19:00 NFM, Sala Główna 
10 PRZYKAZAń DLA KALINY
19:00 T[pl, Scena Kameralna
FESTIWAL OPER WSPÓŁCZESNYCH+
GŁOS LUDZKI, FRANCIS POULENC
TEATR WIELKI – OPERA NARODOWA
19:00 Opera Wrocławska
PSY CHO TE RA PIA 
CZY LI SEKS W ŻY CIU CZŁO WIE KA
19:00 Wrocławski Teatr Komedia
JAK ROZMAWIAć   
Z CHŁOPEM JEŁOPEM
20:00 Dom Kultury Bakara
KABARET SMI LE – TO CI TŁUMACZę!
20:00 Wrocławskie Centrum Kongresowe

WYSTAWY » » » 
MALARZE Z PRACOWNI 210
18:00 wernisaż Centrum Kultury Zamek
200 LAT OSSOLINEUM. 1817 – 2017
ostatni dzień wystawy Ossolienum

SPOTKANIA » » » 
OBIAD CZWARTKOWY 
Z PAWŁEM SZRONIAKIEM
18:00 Macondo

DLA DZIECI » » » 
NASZA MAMA CZARODZIEJKA
9:00 i 11:00 Teatr Muzyczny Capitol, SC

WY CIECZ KI
KRA JO ZNAW CZE

11 LISTOPADA 2017
• WIN NI CA JA WO REK

zwiedzanie z de gu sta cją wi na
• LU BIąŻ

• MAL CZY CE – cer kiew

25 i 26 LISTOPADA 2017
• SZKLARSKA PORęBA
ZAKOńCZENIE SEZONU:
1 DZIEń: Czechy – Pałac

Sychrov| Jablonec nad Nysą
– Muzeum Biżuterii i Szkła

2 DZIEń: Wodospad
Szklarka | Jagniątków – Willa

Gerharda Hauptmanna 
9 GRUDNIA 2017

• FRE IBERG – SAK SO NIA, 
WYSTA WA TER RA MI NE RA LIA
Pry wat na ko lek cja w re ne san -
so wym zam ku Freu den ste in.

Wie le z wy sta wio nych oka zów
mi ne ra łów za li cza się do ab so -

lut nej czo łów ki świa to wej.
| Ko ściół NMP z tu li pa no wą

am bo ną | Jarmark świąteczny

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



 

 

Wrocław, ul. Mennicza 3 
Rezerwacja biletów tel.: 71 723 78 03   
teatr@teatrarka.pl www.teatrarka.pl

Kamienie na Szaniec, Armia Krajowa

Scenariusz i Reżyseria:  RENATA JASIŃSKA   
Choreografia:  JAN NYKIEL   Aranżacja piosenek i muzyka:  KAMILA SALACH 

 Projekt kostiumów i scenografii:  DARIUSZ NOWAK   Reżyseria świateł:  BARTŁOMIEJ PAKOS
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