
13 – 30 czerwca
Rękodzieło i jego twórcy we Wrocławiu

Wystawa plenerowa
miejsce: Rynek – pierzeja północna
organizator: Fundacja Paliwo Artystyczne
paliwo.artystyczne@gmail.com

16 czerwca
Zdolny Wrocław w dobrym tonie  
na Wielkiej Wyspie – VI edycja

W programie koncertu: Joanna KaczmareK, meliKa, 
natalia lubrano, Kamil beDnareK
godzina: 18:00 
miejsce: scena letnia ODT Śwatowid (Sępolno, ul. Ks. Brzóski)
organizator: Ośrodek Działań Twórczych Światowid
www.swiatowid.net.pl

16 – 18 czerwca
Projekt Breslau – gra miejska

•  16.06, godz. 10:00 – Filia nr 29 MBP we Wrocławiu, 
ul. Reja 1–3 – spotkanie autorskie z magDaleną zarębsKą, 
autorką książki Projekt Breslau
•  17.06, godz. 10:00 – start w filii nr 29 MBP 

do godz. 18:00 – zakończenie w  Mediatece, 
pl. Teatralny 5 
zapisy:  www.biblioteka.wroc.pl

•  18.06, godz. 11:00 – Mediateka, pl. Teatralny 5 
wręczenie nagród zwycięzcom, spotkanie autorskie 
z magDaleną zarębsKą
organizator: Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu
www.biblioteka.wroc.pl

17 – 18 czerwca
9. Festiwal Kalejdoskop Kultur 
Greek Fest & Muslim Inspiration

•  17.06, godz. 20:00, angelo Wangelis – Stary Klasztor
•  18.06, godz. 15:00 – 22:00 – koncerty tradycyjnych zespołów 
pieśni i tańca

gwiazdy wieczoru: Karolina cicha & shafqat ali Khan trio 
(Polska – Pakistan)
afterparty: Stary Klasztor – siostry matKoWsKie

miejsce: Wyspa Słodowa/Stary Klasztor
organizator: Fundacja Kalejdoskop Kultur
www.kalejdoskopkultur.pl

17 – 19 czerwca
IX Festiwal Wysokich Temperatur

Pokazy, warsztaty, wystawy, konkursy, wykłady w dziedzinie 
ceramiki, szkła i metalu
godzina: 12:00 – 23:00
miejsce: ogród i budynek Akademii Sztuk Pięknych, 
ul. Traugutta 19/21
organizator: Akademia Sztuk Pięknych 
im. Eugeniusza  Gepperta we Wrocławiu
www.asp.wroc.pl
www.festiwalwysokichtemperatur.pl

17 – 18 czerwca
Festiwal Podwodny Wrocław 2016

Prezentacja wrocławskiej sztuki „podwodnej” – wystawy: foto-
grafia , malarstwo i grafika, instalacje, pokazy mody, prezen-
tacje multimedialne, filmy, warsztaty dla dzieci i wiele koncer-
tów wrocławskich zespołów i gości; m.in.:
•  17.06, godz. 19:30 – Dr misio 

godz. 21:00 – raz DWa trzy –  Browar Mieszczański 
•  18.06, godz. 21:00 – fismoll – Dworzec Świebodzki 
miejsce: Dworzec Świebodzki/Browar Mieszczański 
organizatorzy: Fundacja Erdo, Stowarzyszenie Industrial Art
www.browar.wroc.pl 
www.industrialart.eu 

17 – 29 czerwca 
Festiwal Kultury Kresowej

Koncerty w wykonaniu zespołów tanecznych i wokalnych 
dzieci i młodzieży z organizacji polonijnych na Ukrainie i Biało-
rusi; szczegółowy program na stronie www.ckwz.art.pl
organizatorzy: Centrum Kultury Wrocław – Zachód,
Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-
-Wschodnich, Oddział Wrocławski
www.ckwz.art.pl

18 czerwca
Festyn Rady Osiedla Ołtaszyn

Impreza plenerowa, dmuchany plac zabaw, 
teatr na bruKu – warsztat kuglarski, spektakl pt. Fotograf 
(godz. 18:30), konkurs z nagrodami
godzina: 17:00
miejsce: boisko Szkoły Podstawowej nr 34,  
ul. Gałczyńskiego 8
organizator: Rada Osiedla Ołtaszyn
www.osiedle.wroc.pl/index.php/oltaszyn
www.teatrnabruku.pl

18 – 19 czerwca
Ludzie ognia

Pokazy umiejętności rzemieślników: hutnika obsługującego 
piec dymarski, kowala, garncarza wypalającego wyroby 
w piecu garncarskim, warzelników soli oraz szklarzy 
produkujących ozdoby szklane i płytki witrażowe, pokazy 
zastosowania świdra ogniowego. 
godzina: 12:00
miejsce: Arsenał Miejski – dziedziniec
organizator: Muzeum Miejskie Wrocławia
www.muzeum.miejskie.wroclaw.pl

18 czerwca 
4. PKO Nocny Wrocław Półmaraton

Imprezy towarzyszące: Piknik Olimpijski – wiele atrakcji 
dla rodzin, turniej piłkarski Wrocławskie Mini Euro 2016, 
Targi Expo, panel dyskusyjny
godzina: 16:00 –rozpoczęcie pikniku

22:00 – start maratonu
miejsce: Stadion Olimpijski
organizator: Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław
www.pol.wroclawmaraton.pl

18 czerwca
Święto Wrocławia – Święto Kuźnik

Festyn osiedlowy 
godzina: 13:00
miejsce: ul. Sarbinowska 10 (boisko sp nr 37)
organizatorzy: Rada Osiedla Kuźniki, 
Szkoła Podstawowa nr 37 i Gimnazjum nr 9
www.kuzniki.com

18 czerwca
Mosty i rzeki Wrocławia – festyn osiedlowy

Impreza plenerowa, w programie: konkursy i gry dla dzieci, 
koncert, zabawa taneczna
godzina: 12:00 – 24:00
miejsce: boisko sportowe, ul. Kominiarska
organizator: Rada Osiedla Widawa

18 – 26 czerwca
Obchody Święta Wrocławia 2016 – Viva Wrocław

Konkursy familijne, warsztaty artystyczne –  ceramiczne, 
muzyczne, wokalne, wernisaż wystawy i warsztaty 
z eDWarDem lutczynem
•  20.06, godz. 18:00 – Piaskownica– koncert piotra machalicy
•  26.06, godz. 18:00 10 rzeczy, których nie wiecie o Marilyn 
Monroe – koncert soni bohosieWicz
miejsce: CK Zachód, ul. Chociebuska 4–6
organizator: Centrum Kultury Wrocław Zachód
www.ckwz.art.pl

18 czerwca
Święto Wrocławia w Okapie

Instalacja w przestrzeni podwórka „Ptaki”, warsztaty cera-
miczne, warsztaty „Pranie”, wystawa malarstwa i fotografii
godzina: 12:00 – 17:00
miejsce: ul. Roosevelta 5a
organizator: Fundacja Ok, Art

19 i 26 czerwca 
Tesla vs Edison, czyli z prądem lub pod prąd

Spektakle Bajkobusu 
•  19.06, godz. 12:30 – Oporów, boisko przy ul. Kadłubka
•  26.06, godz. 14:00 – Park św. Edyty Stein
organizator: Wrocławski Teatr Lalek
www.teatrlalek.wroclaw.pl

21 czerwca
Piękny Wrocław

Rozstrzygnięcie 26. edycji konkursu na najlepszą realizację 
architektoniczną w roku 2015
godzina: 12:00 – wernisaż wystawy pokonkursowej i wręcze-
nie nagród
miejsce: Muzeum Architektury, ul. Bernardyńska 5
organizatorzy: Miasto Wrocław, Towarzystwo Miłośników 
 Wrocławia
www.wroclaw.pl

22 – 24 czerwca 
Wystawa prac słuchaczy Ogniska Kultury Plastycznej

godzina: 17:00
miejsce: pl. Wolności 9
organizator: Ognisko Kultury Plastycznej
www.plastyka-ognisko.edu.pl 

22 – 30 czerwca 
Wystawa plenerowa: konkurs na plakat 
artystyczny z okazji Święta Wrocławia 

data, godzina: 22.06, godz. 12:00 – wernisaż i wręczenie nagród 
miejsce: ul. Kuźnicza
organizator: Akademia Sztuk Pięknych 
im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
www.asp.wroc.pl

23 – 25 czerwca 
WrocLove Fest – Święto Wrocławia 2016

•  23.06, godz. 17:00 – WrocLove Fest – Noc Świętojańska 2016
koncerty: golec uorKiestra, zaKopoWer, eneJ,  
Kapela ze Wsi  WarszaWa, psio creW, russKaJa (Rosja)

•  24.06, godz. 17:00, WrocLove Fest – Noc Świętojańska 2016
koncerty: boban marKoViĆ orchestra, fanfara tirana 
meets transglobal unDergrounD, bollyWooD masala 
orchestra, JeWish monKeys, bubliczKi

•  25.06, godz. 15:00, WrocLove Fest – Pierwszy Dzień Wakacji 2016
koncerty: o.s.t.r., mesaJah, Koniec ŚWiata, 
grubson & sanepiD liVe banD

miejsce: Hala Stulecia – Pergola, ul. Wystawowa 1
organizator: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Kultural-
nych „Nasze Miasto Wrocław”
www.wrockfest.pl

24 czerwca
Uroczysta Sesja Rady Miejskiej Wrocławia 

•  godz. 11:15 – przemarsz gości i radnych z kościoła 
św. Elżbiety przez Rynek
•  godz. 12:00 – rozpoczęcie sesji w Starym Ratuszu

Msza święta w intencji mieszkańców Wrocławia
godzina: 18:30
miejsce: Katedra św. Jana Chrzciciela
organizator: Biuro Rady Miejskiej Wrocławia
www.rada.wroc.pl

24 czerwca
Święto Kwiatów i 4. Święto ulicy Odrzańskiej 

Wystawa kwiatów, prelekcje, aranżacje, stoiska organizacji 
wodniackich, wystawa laureatów konkursu fotograficznego 
poświęconego Odrze, zwiedzanie elektrowni wodnej, bez-
płatne pływanie na kajakach, łodziach i tramwajach wodnych
godzina: 11:00 – 20:00
miejsce: ul. Odrzańska i kamieniczka „Małgosia”
organizatorzy: Towarzystwo Miłośników Wrocławia, Klub Miło-
śników Odry, Wrocławski Integracyjny Klub Kajakowy „Kapok”
www.tmw.com.pl

24 – 26 czerwca
Spółka zoo Jatki

Plenerowa impreza artystyczna
godzina: 16:00
miejsce: ulica Jatki
organizator: Okręg Wrocławski Związku Polskich 
 Artystów Plastyków
www.zpap.wroclaw.pl

24 – 25 czerwca
Noc czarownic w przedwojennej bibliotece

Zabawa nocna – zwyczaje nocy świętojańskiej: wróżby, 
 robienie wianków, poszukiwanie kwiatu paproci, śpiewy, 
 tańce tradycyjne; dla dziewcząt w wieku 9 – 11 lat
miejsce: Filia nr 54 MBP, ul. Jesienna 22
godzina: 19:00
organizator: Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu
www.biblioteka.wroc.pl

24 czerwca 
Turniej Tenorów

Wykonanie najwybitniejszych dzieł operowych, zagra 
orKiestra symfoniczna filharmonii DolnoŚląsKieJ
godzina: 21:00
miejsce: ulica Katedralna
organizator: Katolickie Radio Rodzina, ul. Katedralna 4
www.radiorodzina.pl

25 czerwca
X Kajakowy Spływ Papieski

godzina: 11:00 – 16:00
miejsce: Odra w rejonie Ostrowa Tumskiego
organizatorzy: Wrocławski Integracyjny Klub Kajakowy 
„ Kapok” i Towarzystwo Miłośników Wrocławia

25 czerwca
Rodzinne świętowanie na Ostrowie
•  godz. 14:15 – Joszko Broda i czterdzieści instrumentów 

inter aktywny koncert i warsztaty 
•  godz. 15:30 – Teatr dla rodziny – Teatr na Ostrowie 

w etiudach teatralnych i animacjach artystycznych
•  godz. 17:00 – familijny koncert JoszKa broDy z zespołem 

Dzieci z broDą
•  godz. 18:30 – msza św. dla wolontariuszy ŚDM
•  godz. 20:00 – koncert chóru ŚWiatoWych Dni młoDzieży
organizator: Katolickie Radio Rodzina, ul. Katedralna 4
www.radiorodzina.pl

25 czerwca
Święto Wrocławia w Konturach Kultury 
Kulturalna Kawiarenka

Prezentacje filmów animowanych i dokumentalnych, prezen-
tacje multi medialne – mapping, plenerowa projekcja filmu, 
budowanie ogródka/kwietnika, warsztaty kulinarne, plastycz-
ne. Prezentacje: zespół muzyczny i wokalny, dziecięce grupy 
taneczne i teatralne. 
godzina: 14:00 – 22:30
miejsce: ul. Jagiellończyka 10a
organizator: Fundacja Kilo Kultury
www.konturykultury.art.pl

25 czerwca 
Noc świętojańska w Zamku – Jutro święty Janek, 
puść na wodę wianek

Jarmark świętojański, parada, warsztaty, pieśni sobótkowe, 
korowody całuśne, pieśni w kręgu. koncerty: balKanscream, 
poznańsKa niesymfoniczna orKiestra uKulele, warsztaty 
wokalne z Fundacją oVo zapisy: info@zamek.wroclaw.pl
godzina: 12:00 – 22:00 
miejsce: Centrum Kultury „Zamek” i park leśnicki, 
pl. Świętojański 1
organizator: Centrum Kultury „Zamek”
www.zamek.wroclaw.pl

26 czerwca
Waligóriada

Koncert poświęcony twórczości anDrzeJa WaligórsKiego 
i Jana KaczmarKa 
wystąpią: Kabaret elita, aga Damrych, marta DzWonKoWsKa, 
Krzysztof piasecKi, JaceK ziobro,  młodzież 
Gimnazjum nr 16 im. Andrzeja Waligórskiego i Zespołu 
Szkół nr 11 im. Jana Kaczmarka
godzina: 14:00
miejsce: Park Południowy
organizator: Agencja Artystyczna „Elita”, Rada Osiedla Borek
www.elita.pl

30 czerwca 
Pa-Li-Tchi czeski teatr tańca i ognia

Spektakl towarzyszący wernisażowi JCE Biennale Młodej 
 Sztuki Europejskiej
godzina: 21:00
miejsce: Hala Stulecia – Pergola, ul. Wystawowa 1
organizator: Galeria Miejska we Wrocławiu
www.galeriamiejska.pl

Zapraszamy na imprezy  
Europejskiej Stolicy Kultury 2016

info: www.wroclaw2016
Więcej informacji na stronie www.wroclaw.pl oraz na stronach 
organizatorów imprez

organizator: patroni  medialni:


