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XVII TYDZIEŃ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ  

ŻAK-ART 2017 
 
„Piękno na to jest, by zachwycało” 

            C.K. Norwid 

 
 

PROGRAM KARNAWAŁOWY 

13 stycznia (piątek) 

ŻAK-ART  na wyjeździe – WROCŁAW 
19.00 – 22.00   „Skrzypek na dachu”, Opera Wrocławska 

18 stycznia (środa) 

WARSZTATY ARTYSTYCZNE – Wiejski Ośrodek Kultury w Sobinie 
16.00 – 19.00   „Tajemniczo i w masce”, 
       prowadzą instruktorzy WOK w Sobinie (cz. 1) 

25 stycznia (środa) 

WARSZTATY ARTYSTYCZNE – Wiejski Ośrodek Kultury w Sobinie 
16.00 – 19.00   „Tajemniczo i w masce”, 

prowadzą instruktorzy WOK w Sobinie (cz. 2) 

28 stycznia (sobota) 

ŻAK-ART  na wyjeździe – WROCŁAW 
16.00 – 19.00   kultowy musical „Metro”, Hala Stulecia 

30 stycznia (poniedziałek)   

ŚWIĘTO TEATRU 
11.50 – 13.20   spektakl „Teatr Szekspirowski” w wykonaniu „Grupy Cogito”   
  z Krakowa, 
13.20 – 14.00   spotkanie aktorów z młodzieżą. 

31 stycznia (wtorek) 

ŚWIĘTO TEATRU – AULA FORUM 
10.00 – 13.00   
 uroczyste otwarcie XVII edycji Tygodnia Twórczości Artystycznej - 

ŻAK-ART 2017, powitanie Gości, przemówienie Dyrektora Zespołu Szkół 
im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach; 
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 „Wanda” – przedstawienie w wykonaniu aktorów szkolnego teatru 
„Anty-dotum”; 

 spotkanie w Sali Pomarańczowej (kawa i coś słodkiego) 
 „Zwariowany podwieczorek” – etiuda w języku angielskim w wykonaniu 

szkolnej „Grupy A-8”  
 „Gdzie jest Rysiek? ”  - teatr „Pierwiastek z nas” z Głogowa  

 
 
WARSZTATY KULINARNE – świetlica w Nowej Wsi Lubińskiej 
16.00 – 19.00   „Sztuka kulinarna to też… sztuka” – pieczemy chleby, karnawałowe  
                         róże i faworki  

1 lutego (środa)   

KAWIARENKA LITERACKA pn. „Przygody człowieka myślącego” 
15.00 – 18.00  

 filmowe impresje po obozie humanistycznym w Warszawie: „Śladami 
powstania listopadowego i warszawskiego”, „Śladami Wokulskiego, bohatera 
„Lalki” B. Prusa”, 

 „Dlaczego Wokulski nie widział Wieży Eiffla?”  
 – wykład prof. dr hab. Justyny Bajdy, historyka literatury z Uniwersytetu  
        Wrocławskiego, 
 „Od „Tanga” do „Pokolenia Porno” - metamorfozy polskiego teatru” 
  – wykład dra Milana Lesiaka, teatrologa z Uniwersytetu Wrocławskiego 

3 lutego (piątek) 

 SEKRETY KARNAWAŁU 
  II MASKARADA - Wyciągaj, co tam masz w szafie, i przychodź bawić się 

z nami! 

9 lutego (czwartek) 

„ANTY-DOTUM” DLA DZIECI  
zakończenie ŻAK-ART-u  

 wystawy towarzyszące: 
 plakatów wszystkich edycji Tygodnia Twórczości Artystycznej, 
 zdjęć z obozu humanistycznego w Warszawie. 

 
 
        Koordynator ŻAK-ART-u 
        Ewa Dudziak-Gaj 


