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XXI Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny

Świat pod Kyczerą
3.07 (wtorek), godz. 15.30
Korówód i animacje uliczne
z udziałem uczestników
XXI Międzynarodowego
Festiwalu Folklorystycznego
„Świat pod Kyczerą”
ul. NMP - Rynek

3.07 (wtorek), godz. 16.30
Koncert Galowy
XXI Międzynarodowego
Festiwalu Folklorystycznego
„Świat pod Kyczerą”
Scena w Rynku

8.07 (niedziela), godz. 16.00
Koncert Finałowy
XXI Międzynarodowego
Festiwalu Folklorystycznego
„Świat pod Kyczerą”
Muszla Koncertowa, Park Miejski
Zespoły z Argentyny, Nepalu, Ukrainy, Kolumbii, Rumunii, Czech, Cypru Północnego, Hiszpanii, Słowacji i Polski. Ponad 300 artystów. Aż 14 dni festiwalowych. 11 dużych scen na
Dolnym Śląsku, w Małopolsce i po raz pierwszy w Opolskiem. Blisko 20 koncertów, korowody
i animacje uliczne, warsztaty artystyczne, spotkania integracyjne. To najkrótsza charakterystyka XXI Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego „Świat pod Kyczerą”. Festiwal
rozpocznie się 29 czerwca korowodem i koncertem galowym w Świdnicy na Dolnym Śląsku
- zakończy uroczystą galą na deptaku w perle karpackich uzdrowisk, Krynicy Zdroju, 12 lipca.
Po raz pierwszy gościmy artystów z Argentyny. Grupy z Nepalu i Kolumbii wracają do nas po
kilkunastu latach – mówi Jerzy Starzyński, dyrektor festiwalu, zapraszając publiczność na koncerty i inne wydarzenia. „Świat pod Kyczerą” należy do największych festiwali folklorystycznych
w Polsce. Do tej pory zaprezentowało się na nim blisko 200 grup folklorystycznych, między
innymi z tak odległych zakątków świata jak Wallis i Futuna, Sierra Leone, Chile, Nowa Zelandia,
Tajwan, Kostaryka, Indonezja, Tanzania, Irak czy Togo. Jego pierwsza edycja miała miejsce w 1996
roku. Pomysłodawcą i głównym organizatorem festiwalu jest Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca
„Kyczera” z Legnicy. Festiwal miał zwrócić uwagę społeczności lokalnej i opinii międzynarodowej
na Łemków - niedużą społeczność zamieszkującą w Polsce. Pierwotne siedziby Łemków znajdowały się w Beskidzie Niskim i Sądeckim (Karpaty). Ich liczebność w międzywojennej Polsce
szacowano na 100-120 tysięcy. Należeli do kościoła greckokatolickiego i prawosławnego. W
piśmie posługiwali się cyrylicą. Ich kultura była typową dla regionów pogranicza, łączyła w
sobie elementy kultury Wschodu i Zachodu. W latach 1944-1946, w ramach tzw. wymiany
ludnością między Polską a ZSRR, zostali objęci wysiedleniami na radziecką Ukrainę, a w 1947
roku wysiedleni w ramach tzw. akcji „Wisła” na ziemie zachodniej i północnej Polski. Dziś ich
największe skupiska znajdują się w okolicach Legnicy i Lubina na Dolnym Śląsku, w Lubuskim
oraz w kilku gminach powiatu gorlickiego na Łemkowszczyźnie, gdzie powrócili po 1956 roku.
Festiwal jest dla nich pomostem łączącym dawne i obecne miejsca zamieszkania. Pozwala na
prezentację kultury duchowej i dziedzictwa materialnego. Owocuje cennymi doświadczeniami,
nawiązaniem nowych kontaktów, zaproszeniami. „Kyczera” reprezentowała Polskę na wielu
prestiżowych festiwalach w świecie, między innymi w Chinach, Iraku, Portugalii, Niemczech,
Meksyku, Chorwacji, Indonezji, Gruzji, Indiach, Peru, Rosji, Izraelu, we Włoszech. W Legnicy
uczestnicy festiwalu zaprezentują się podczas dwóch dużych koncertów galowych: w dniu 3
lipca w Rynku i 8 lipca w Muszli Koncertowej w Parku Miejskim. Imprezę zainauguruje barwny
korowód, który 3 lipca wyruszy spod Kościoła Mariackiego. Tradycyjnie już zaplanowano animacje w placówkach społeczno-opiekuńczych oraz warsztaty artystyczne, które odbędą się w
dniu 4 lipca w Sali Maneżowej Legnickiego Centrum Kultury.

wstęp bezpłatny
org. Łemkowskie Stowarzyszenie Pieśni
i Tańca “Kyczera”

KALENDARIUM KULTURALNE

▸ 3.07, 8.07 | wtorek, niedziela

KALENDARIUM KULTURALNE
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▸ 6.07

▸ 8.07

▸ 8.07

sobota, godz. 18.00

niedziela, godz. 6.00-15.00

niedziela, od godz. 13.00

„Robert Zieba.
Malarstwo”- wernisaż
wystawy

Jarmark Staroci

Dzień Pamięci Ofiar
Banderowskiego
Ludobójstwa na Kresach
Wschodnich RP
w latach 1939-1947

Galeria Sztuki, pl. Katedralny
wstęp bezpłatny
org. Galeria Sztuki

Stare meble, obrazy, grafiki, antyczne czasomierze, porcelanowe zastawy, gramofony,
płyty winylowe, biżuteria, znaczki, figurki,
monety, pocztówki oraz tysiące innych
zabytkowych przedmiotów z całego świata
czekać będzie na legniczan oraz pasjonatów
staroci z całej Polski na legnickim Rynku.
Jarmark to szansa na znalezienie naprawdę
ciekawych okazów i spotkanie miłośników
rzeczy dawnych, kolekcjonerów i poszukiwaczy skarbów.

Rynek

wstęp bezpłatny
org. TML „Pro Legnica”

Spotkanie zainauguruje o godz. 13.00
Msza św. za ofiary ludobójstwa na Kresach Wschodnich w kościele św. Jana
Chrzciciela, podczas której kazanie wygłosi
ks. Witold Józef Kowalów z Wołynia. Po
Mszy oraz złożeniu kwiatów pod tablicą
upamiętniającą Kresowian poczty sztandarowe i delegacje przemaszerują na Zamek
Piastowski, gdzie ok. godz. 14.00 odbędzie
seminaryjna część uroczystości. Spotkanie
zakończy montaż poetycko-muzyczny
w wykonaniu Aureli Sobczak, Stanisława
Górki, Barbary Droździńskiej, Marcina
Rogozińskiego oraz Anny Majkut-Polańskiej.

Kościół św. Jana Chrzciciela, Zamek

wstęp bezpłatny
org. Stowarzyszenie Kulturalne
„Krajobrazy”, Zarząd Województwa
Dolnośląskiego, OKIS Wrocław, Centrum
Kształcenia Ustawicznego i Językowego
Kadr Zamek Piastowski

▸ 7.07
sobota, godz. 12.00

▸ 8.07 | niedziela, godz. 15.00

„Magiczna Legnica
dla Niepodległej”
- Tajemnica Skweru
z Fontanną Lwa

PIASKOWNICA 2018

Trzecie spotkanie w cyklu spacerów historycznych z Rogerem Piaskowskim,
który przedstawi kolejną historie ukazującą
obecność Polaków i spraw polskich w dziejach Legnicy.

Uczestnicy wielkiego letniego konkursu na
Kormoranie również w tym roku udowodnią,
że za pomocą fantazji nawet z tak sypkiego
materiału można wyczarować prawdziwe
cuda. Zawodnicy rzeźbić będą w oznaczonych sektorach, przydzielonych według
kolejności zgłoszeń. Organizator zapewnia
dostatek piasku oraz sprzęt pomocniczy dla
wszystkich rzeźbiarzy. Ich pomysłowość,
sposób wykonania, rozmiar figur oraz ogólna
prezentacja dzieła – to kryteria, którymi
kierować się będzie komisja konkursowa.
Rywalizacja prowadzona będzie w następujących kategoriach : grupowa do 11 lat (max 3
osoby), indywidualna pow. 11 lat oraz rodzinna (w zespole rzeźbiarzy musi wystartować
jedna osoba dorosła). Zwycięzcy otrzymają
sprzęt rekreacyjno-sportowe oraz sprzęt
AGD. Melodie dla każdego zaprezentuje DJ.

Plac Klasztorny, wejście do I LO
wstęp bezpłatny
org. UM Legnica

Konkurs rzeźby w piasku

Kąpielisko „Kormoran”

wpisowe - bilet wstępu na Kąpielisko
org. OSiR
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wtorek, godz. 19.15

27. Legnickie Wieczory
Organowe
Koncert Kameralny
„W moich oczach i uszach organy są królem
instrumentów” napisał młody Mozart
w liście do ojca. Paradoksalnie, mimo że sam
był wybitnym organistą, ten wielki kompozytor, który pisał muzykę na wszystkie możliwe
instrumenty nie pozostawił po sobie prawie
żadnego dzieła organowego. Wyjątkiem
jest monumentalna, dramatyczna Fantazja
f-moll, którą usłyszymy w Legnicy, utwór tak
ważny, że jego odpis Beethoven sporządził
osobiście. Podczas koncertu usłyszymy
muzykę Wolfganga Amadeusza Mozarta
w transkrypcji na organy i wykonaniu
Bernharda Gfrerera. Artysta jest absolwentem słynnego „Mozarteum” w Salzburgu
a obecnie jego dyrektorem muzycznym
i jednym z najbardziej uznanych na świecie
austriackich organistów koncertowych.
Jego interpretacje utworów Mozarta słyną
z fantastycznej techniki oraz niezwykłej
muzykalności. Bernhard Gfrerer koncertował
m.in. z takimi sławami jak Placido Domingo,
Jose Carrera czy James King. Występował
w największych metropoliach Europy, Stanów Zjednoczonych, Ameryki Południowej
i Azji. W swoim dorobku ma liczne płyty
CD oraz audycje muzyczne, m.in. dla tak
prestiżowych rozgłośni radiowych czy stacji
telewizyjnych jak: ORF, RIAS Berlin czy RAI.
Podczas koncertu Bernhard Gfrerer wykona
m.in „Maurerische Trauermusik” (kV 477)
utwór żałobny, napisany, by uczcić zmarłych
braci-masonów, dzieło uznawane za ogniwo
pomiędzy Mszą c-moll a ostatnim, wielkim
Requiem, Marsz C-Dur (kV 408), Rondo
a-moll (kv 511), Fantazja f-moll (kv 594) oraz
„Sześć niemieckich tańców” (kV 509).

Katedra św. św. Piotra i Pawła
wstęp bezpłatny
org. LCK

▸ 15-24.08 | środa-sobota
26. Legnicka Akademia Filmowa
Warsztaty Filmu Animowanego
Legnicka Akademia Filmowa - Warsztaty Filmu Animowanego to niezwykłe wydarzenie w życiu
kulturalnym Legnicy. Program LAF-u zakłada samodzielną realizację przez każdego uczestnika
indywidualnie lub w niewielkich grupach filmu lub etiudy filmowej opartej na autorsko opracowanym scenariuszu na temat określony z rocznym wyprzedzeniem. Realizacje odbywają
się pod opieką pedagogiczną i artystyczną znanych osobowości światowej animacji. W tym
roku gościem LAF-u oraz jednym z wykładowców będzie Tim Allen, jeden z najwybitniejszych
twórców animacji lalkowej na świecie. Wielu uczestników warsztatów zostało absolwentami
uczelni filmowych. LAF-WFA to nie tylko warsztaty, ale prawdziwe święto filmu animowanego
Na program imprezy składają się projekcje słynnych filmów animowanych, wystawy i inne
wydarzenia.
wstęp bezpłatny
org. LCK

16 sierpnia (czwartek), godz. 21.00
„Zrywa się wiatr”
reż. Hayao Miyazaki, 2013, 22 min.
oraz pokaz filmów z archiwum LAF
Od najmłodszych lat Jiro zafascynowany
jest samolotami zaprojektowanymi przez
włoskiego inżyniera lotnictwa Gianni Caproniego. Chłopiec śni o lataniu i podniebnych
przygodach. Niestety, wrodzona wada wzroku nie pozwala mu na karierę pilota. Udaje
mu się jednak zostać jednym z największych
i najbardziej kreatywnych konstruktorów
samolotów w całej Azji.
Kino Piast
Kino na Dachu, Galeria Piastów

17 sierpnia (wtorek), godz. 17.00
„Twój Vincent” - spotkanie
Prezentację multimedialną poświęconą
produkcji filmu we wrocławskim Centrum
Technologii Audiowizualnych CeTA przedstawi Dyrektor CeTA, dr Robert Banasiak.
Galeria Satyrykon, Rynek

17 sierpnia (wtorek), godz. 18.00
„Twój Vincent” - wernisaż wystawy
Wernisaż wystawy prac, które powstały
podczas produkcji filmu „Twój Vincent”,
pierwszej na świecie pełnometrażowej
animacji malarskiej, nad którą przez około 7
lat pracowało 100 malarzy.
Galeria Satyrykon, Rynek

17 sierpnia (piątek),godz. 19.00
„Twój Vincent”
reż. Dorota Kobiela, Hugh Welchman,
2017, 93 min.
„Twój Vincent” jest pierwszą na świecie
pełnometrażową animacją malarską. Film
złożony został z ok. 65 000 obrazów malowanych klasyczną techniką olejną. Prace na
nim trwały 7 lat, a w projekcie uczestniczyło
100 malarzy polskich i zagranicznych naśladujących twórczość van Gogha. Scenariusz
powstał we współpracy reżyserki Doroty
Kobieli z poetą i prozaikiem Jackiem Dehnelem. Obraz wyreżyserowali Dorota Kobiela
i Hugh Welchman – brytyjski producent
filmowy, którego animowany film „Piotruś i
Wilk” zdobył w 2007 roku Oscara. Malarska
animacja „Twój Vincent” w krótkim czasie
zdobyła rzesze fanów, przypadła do gustu
krytykom i otrzymała szereg nagród oraz
wyróżnień, m.in. nominację do Oscara.
Kino Piast
wstęp bezpłatny

KALENDARIUM KULTURALNE

▸10.07

KALENDARIUM KULTURALNE
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17 sierpnia (piątek),godz. 21.00
„Książę i dybuk”
reż. Elwira Niewiera, Piotr Rosołowski,
2017, 82 min.
oraz filmy z Międzynarodowego
Festiwalu Filmów Animowanych
Animator
„Książę i dybuk” Elwiry Niewiery i Piotra
Rosołowskiego otrzymał nagrodę na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w
Wenecji jako najlepszy dokument w sekcji
Venice Classics(...) To filmowa podróż śladami
Michała Waszyńskiego, autora wielu znanych przedwojennych filmów z Eugeniuszem
Bodo, reżysera mistycznego „Dybuka” a
także producenta hollywoodzkich hitów z
Sofią Loren i Claudią Cardinale. Film Niewiery i Rosołowskiego stara się rozwikłać
tajemnicę Waszyńskiego, który w życiu
często zmieniał swoją tożsamość i pisał od
nowa własną biografię. Ludzie, którzy mieli
okazję się z nim zetknąć, zapamiętali go jako:
dystyngowanego arystokratę, notorycznego
kłamcę, Żyda - wiecznego tułacza oraz
homoseksualistę i męża włoskiej hrabiny
w jednej osobie.
Kino na Dachu, Galeria Piastów
wstęp bezpłatny

18 sierpnia (sobota), godz. 21.00
„Love Express. Przypadek Waleriana
Borowczyka”
reż. Jakub Mikurda, 2017, 76 min.
„Love Express. Przypadek Waleriana Borowczyka”, dokument produkcji HBO Europe
poświęcony jest kontrowersyjnej twórczości
polskiego reżysera. Opowieść o Borowczyku
snują osoby z najbliższego otoczenia reżysera i wielkie postacie kina zainspirowane jego
twórczością, wśród których są: Terry Gilliam,
Bertrand Bonell, Neil Jordan, Andrzej Wajda,
Patrice Leconte i Slavoj Žižek. Jest to dokument o człowieku wyprzedzającym swoją
wizją artystyczną czasy, w których tworzył
(...) Film powstał jako koprodukcja HBO
Europe, CoLab Production, Instytutu Adama
Mickiewicza, Maagiline Masin i Otter Films.
Kino na Dachu, Galeria Piastów
wstęp bezpłatny

19 sierpnia (niedziela), godz. 21.00
„Baranek Shaun”
reż. Mark Burton,Richard Starzak,
2015, 85 min.
oraz pokaz filmów z archiwum
Ogólnopolskiego Festiwalu Polskiej
Animacji O!PLA.
Shaun, niepokorny i skory do pakowania
się w tarapaty baranek, wykorzystując nieobecność gospodarza, postanawia wybrać
się na wycieczkę do miasta. Nie do końca
przemyślana wyprawa w towarzystwie psa
Bitzera i innych przyjaciół z farmy obfitować
będzie w różnego rodzaju przygody oraz
niebezpieczeństwa, czekające w metropolii
na nieznające świata zwierzęta..
Kino na Dachu, Galeria Piastów
wstęp bezpłatny

22 sierpnia (środa), godz. 19.00
„Wyspa Psów”
reż. Wes Anderson, 2018, 101 min
oraz spotkanie z Timem Allenem,
animatorem filmu oraz jednym
z tegorocznych wykładowców LAF
Animowany film Wesa Andersona, twórcy „Grand Budapest Hotel”, nagrodzony
Srebrnym Niedźwiedziem dla najlepszego
reżysera na Międzynarodowym Festiwalu
Filmowym w Berlinie 2018. Opowieść o dwunastoletnim japońskim chłopcu imieniem
Atari, którego wychowuje skorumpowany
burmistrz wielkiego miasta Megasaki. Gdy
na mocy specjalnego dekretu wszystkie
psy domowe wygnane zostają na ogromne
wysypisko odpadów, Atari wykradzionym
przez siebie niezwykłym samolotem wyrusza na Wyspę Śmieci, by odnaleźć swego
ukochanego psa. Na miejscu gromadzi wokół
siebie grupę czworonożnych przyjaciół
i wraz z nimi wyrusza na wielką wyprawę,
która zadecyduje o losach i przyszłości całej
Prefektury.
Po projekcji odbędzie się spotkanie z Timem
Allenem, animatorem Wyspy Psów oraz
jednym z tegorocznych wykładowców LAF-WFA. Tim Allen był głównym animatorem
dzieła Wesa Andersona „Wyspa psów”

oraz animatorem takich filmów jak „Piotruś
i wilk” Suzie Templeton, „Baranek Shaun”
Marka Burtona i Richarda Starzaka, „Gnijąca
Panna Młoda” oraz „Frankenweenie” Tima
Burtona czy „Fantastyczny Pan Lis” Wesa
Andersona. Jest jednym a najwybitniejszych
twórców animacji lalkowej na świecie.
Kino Piast
wstęp bezpłatny

25 sierpnia (sobota), godz. 12.00
Projekcja filmów z Pracowni Filmu
Animowanego na Wydziale Grafiki
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
oraz wykład warsztatowy
prowadzącego pracownię
dr hab. Roberta Sowy.
Akademia Rycerska
wstęp bezpłatny

25 sierpnia (sobota), godz. 18.00
Gala Festiwalowa
Prezentacja filmów powstałych podczas Warsztatów Filmu Animowanego
oraz ogłoszenie wyników konkursu.
Kino Piast
wstęp bezpłatny
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▸ 27-29.07 | piątek, sobota niedziela

„Mikołaj Kowalski.
Malarstwo”- wernisaż
wystawy

Festiwal Japońskiej Motoryzacji

piątek

Galeria Sztuki, pl. Katedralny

JAPFEST

wstęp bezpłatny
org. Galeria Sztuki

▸ 22.07
niedziela, godz. 17.00

HURAGAN POEZJI
Spotkanie miłośników poezji i Legnicy,
podczas którego Dawid Kutryn zaprezentuje swoje utwory ze zbioru „Ćwierć tysiąca
fraszek o Legnicy”.

Park Miejski

wstęp bezpłatny
org. TML „Pro Legnica”

▸24.07
wtorek, godz. 19.15

27. Legnickie Wieczory
Organowe
Koncert Kameralny
Wystąpią Ewa Rułka (flet) i Małgorzata
Klorek (organy). W programie kompozycje
Paula Bryana, J.S. Bacha, Marii von Paradis,
Julesa Grisona. Koncert wypełni również
muzyka symbolicznie związana z rokiem
1918 - datą odzyskania Niepodległości.
Usłyszymy utwory Emila Młynarskiego
(„Kołysanka słowiańska op. 4 nr 2), Ludwika
Raszaka (Polonez) i Feliksa Nowowiejskiego
(IX Symfonia organowa „Bogurodzica” op. 46
nr 9). Specjalnym akcentem będzie wykonanie Fugi na temat hymnu „Jeszcze Polska nie
zginęła” Karola Kurpińskiego opracowanego
na organy przez Małgorzatę Klorek.

Katedra św. św. Piotra i Pawła
wstęp bezpłatny
org. LCK

JAPFEST to impreza, na którą polska scena
motoryzacyjna czekała wiele lat. W 2014
roku grupa pasjonatów po raz pierwszy
uderzyła w samo sedno i przygotowała
event, podczas którego znaleźli coś dla siebie
zarówno maniacy wyścigów, driftu, klasyki
jak i showcarów. Przedsięwzięcie w ciągu
trzech lat urosło od zamkniętego wydarzenia
dla kilkuset osób, do jednej z największych i
najlepiej rozpoznawanych imprez motoryzacyjnych w kraju. JAPFEST jako jedyne show
motoryzacyjne ograniczone tematycznie
do aut z jednego kraju, przyciąga tysiące
odwiedzających, których co roku przybywa
w astronomicznym tempie! W tym roku po
raz pierwszy organizowane będzie jako
wydarzenie o randze międzynarodowej.
Organizatorzy spodziewają się gości z 10
krajów! Ich cel to tytuł największej tego typu
imprezy w Europie Środkowo-Wschodniej.
JAPFEST to event, który przede wszystkim
podbił serca uczestników i widzów, a nie
portfele. Wiele osób mówi, że wyciąga auta
z garaży tylko raz w roku, właśnie na
JAPFEST. Nie znajdziecie tutaj ociekających
złotówkami luksusowych aut prosto z
salonu, lecz budowane latami samochody,
w które uczestnicy włożyli wszystko co
mieli. Spotkacie się z ogromną „japońską
rodziną”, obejrzycie najlepsze samochody
z Polski i krajów ościennych, obejrzycie
zawody driftingowe JAPFEST DRIFT BATTLE,
które cechuje pełny luz a ich główny cel to
„zajeżdżenie się na śmierć” oraz wyścigi
DRAG WARS na 1/4 mili. Spotkacie się z masą
zarażonych pasją ludzi, obejrzycie nowinki
oraz prace firm zajmujących się tuningiem,
jak i sprzedażą części do japońskich aut,
kupicie części jak i gadżety, dobrze zjecie w

najlepszych foodtruckach z Dolnego Śląska,
napijecie się zimnego piwka w samym środku
lata. Do tego masa pokazów, konkursów oraz
obowiązkowo wszystkiemu będą towarzyszyć piękne kobiety, które pokażą coś więcej
niż zwykle – na pokazach Sexy Car Wash.
Ponad 300 wyselekcjonowanych japońskich
samochodów z Polski, Niemiec, Czech,
Holandii, Ukrainy, Litwy, Łotwy poddanych
modyfikacjom wizualnym i technicznym
W programie:
• JAPFEST DRIFT BATTLE
(zawody oraz pokazy driftu)
• JAPFEST DRAG WARS
(wyścigi 1/4 mili)
• JAPFEST TIME ATTACK
(wyścigi na czas na torze PIXERS
RING)
• park maszyn
• prezentacje aut pod sceną
• prezentacje i stoiska salonów oraz
firm tuningowych
• stoiska z gadżetami
• pokazy Sexy Car Wash
• Foodtrucki, Grill, zimne napoje
• muzyka na żywo DJów z BackOffice
Project przez 3 dni
• sesje zdjęciowe z modelkami
– JAPFEST GIRL
S

teren byłego lotniska

bilety
org. EBIS Studio Michał Jakubek

KALENDARIUM KULTURALNE

▸ 20.07

KALENDARIUM KULTURALNE
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▸ 27.07

▸7.08

piątek, godz. 17.00

wtorek, godz. 19.15

piątek, godz. 18.00

W PIĄTEK O PIĄTEJ
- wakacyjny festyn
na Koperniku

27. Legnickie Wieczory
Organowe

„Gosia Walton BLISK”
- wernisaż wystawy

W programie: pokazy legnickich klubów
fitness, zumba, konkursy, gry i zabawy
z nagrodami, rowerowy tor przeszkód, rzut
podkową, gra w kule, wielobój rodzinny,
pokazy akrobacji na skate parku, muzyka
mechaniczna z DJ, dyskoteka pod chmurką.

Park Bielański, ul. Cynkowa
wstęp bezpłatny
org. OSiR

Koncert kameralny
Wystąpią Paweł Opala (organy) i Klaudia
Ciostek (skrzypce). Studenci warszawskiego
Uniwersytetu Muzycznego wykonają kompozycje J.S. Bacha, Piotra Ebena oraz Felixa
Mendelssohna Bartholdy’ego.

▸ 10.08

Galeria Sztuki, pl. Katedralny
wstęp bezpłatny
org. Galeria Sztuki

Katedra św. św. Piotra i Pawła
wstęp bezpłatny
org. LCK

▸ 1.08 | środa, godz. 17.00

▸ 10.08

Powstanie Warszawskie
w fotografii Zbigniewa Grochowskiego

„Kinga Popiela
MALARSTWO”
- wernisaż wystawy

Wystawa fotografii Powstania Warszawskiego wykonanych w roku 1944 w walczącej
Warszawie przez młodego wówczas fotografa a dziś ponad 90-letniego legniczanina,
Zbigniewa Grochowskiego. Wystawie towarzyszyć będzie prelekcja autora przybliżająca
rozległy kontekst nie tylko historyczny, ale i społeczny Powstania. Wystawa zostanie zainaugurowana w dniu 74 rocznicy wybuchu powstania, dokładnie o godzinie „W”. Jej autor,
Zbigniew Grochowski urodził się 31 sierpnia 1926 w Lublinie. Wybuch wojny zastał jego
rodzinę w Brześciu. Późną jesienią 1939, po pierwszych wywózkach Polaków na Syberię,
rodzice zdecydowali o ucieczce do krewnych w Lublinie. Na skutek zaangażowania ojca w
działalność konspiracyjną i aresztowania krewnych matki, rodzina przeniosła się do Warszawy, gdzie przeżyła okupację. Tam, na tajnych kompletach Zbigniew Grochowski ukończył
gimnazjum i przystąpił do Szarych Szeregów, brał udział w akcjach małego sabotażu i
fotografwał niemieckie obiekty i uliczne egzekucje. Pierwszy miesiąc Powstania Warszawskiego spędził na Starym Mieście przy ulicy Sapieżyńskiej 10, pod przybranym nazwiskiem
Stefan Zabłocki. Po upadku Starówki, wraz z ewakuowaną ludnością cywilną, trafił z matką
i bratem do obozu przejściowego w Pruszkowie, skąd został wysłany w głąb Rzeszy, na roboty
do niemieckiego gospodarstwa rolnego. Po wojnie zamieszkał w rodzinnym Lublinie, gdzie
ukończył studia geologiczne na Uniwersytecie Marii Curii-Skłodowskiej. Na początku lat 50.
przyjechał do Legnicy, gdzie racował jako nauczyciel fizyki i matematyki. Pozostaje wiernym propagatorem wiedzy i pamięci o Powstaniu Warszawskim, poświęcając wiele czasu na spotkania
i prelekcje na temat tego wydarzenia. Za działalność społeczną i zawodową otrzymał liczne
wyróżnienia i odznaczenia.

Hol Akademii Rycerskiej
wstęp bezpłatny
org. LCK

piątek, godz. 17.30

Galeria RING, Rynek
wstęp bezpłatny
org. Galeria Sztuki
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▸ 17.08 - 19.08

▸ 25.08

sobota, godz. 12.00

piątek - niedziela

sobota, godz. 10.00-15.00

„Magiczna Legnica
dla Niepodległej”
- Rycerze Rzeczypospolitej
w Akademii Rycerskiej

Konwent Bestii
IMAGIKON

Gra Miejska

Czwarte spotkanie w cyklu spacerów historycznych z Rogerem Piaskowskim, który
przedstawi historie pokazujące obecność
Polaków i spraw polskich w dziejach Legnicy.

start - wejście do Akademii Rycerskiej
wstęp bezpłatny
org. UM Legnica

Konwent fantastyczny, otwarty na wszelkie
inne nurty, jednak podstawowa tendencja
to RPG. W programie bok różnego rodzaju
prelekcji, konkursów lub warsztatów kilka
sal dalej zawsze toczy się jakaś sesja bądź
LARP. W tym roku tematem przewodnim
są Bestie. Jesteście odważni, by je spotkać?
Sierpień stoi przed Wami otworem!

V LO, ul. Senatorska

opłata - 35, 25 zł / 3 dni
org. Legnickie Stow. Fantastyki „Gladius”

Kolejne letnie spotkanie z przygodą na
Zamku Piastowskim. Dla dzieci i młodzieży to okazja poznania miasta, jego
historii i związanych z nim ciekawostek.
Dla dorosłych powrót do beztroskiego
dzieciństwa. Uczestnicy imprezy poszukują ukrytych znaków i zaszyfrowanych
wiadomości. Jak zawsze, Gra adresowana
jest dla całych rodzin, które chcą spotkać
się z przestrzenią miasta i jego historią.

Zamek Piastowski

wstęp bezpłatny
org. TML „Pro Legnica”

▸ 19.08 | niedziela, godz. 15.00
PIEROGOWY
Festyn na Zakaczawiu

▸ 12.08
niedziela, godz. 6.00 - 15.00

Jarmark Staroci
Rynek

wstęp bezpłatny
org. TML „Pro Legnica”

Jak co roku w sierpniu OSiR oraz parafia św. Jacka zapraszają na kaczawskie błonia na
spotkanie z pierogami. W tym roku, w programie znajdą się : wielobój sportowo-rekreacyjny,
animacje dla dzieci, kulinarny kiermasz oraz parafialna loteria fantowa. Imprezę uświetnią
występy i pokazy na scenie. Na zakończenie organizatorzy zapraszają na zabawę taneczną.

międzywale Kaczawy w okolicach
mostu przy ul. Kartuskiej

wstęp bezpłatny
org. OSiR, Parafia św. Jacka Odrowąża

KALENDARIUM KULTURALNE

▸ 11.08

KALENDARIUM KULTURALNE
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▸ 26.08

▸ 4-5.07

niedziela, godz. 9.00-18.00

sobota-niedziela, godz. 9.00

„Legnica kocha rower”

KORMORAN CUP 2018
- plażowa piłka nożna

W programie: przejazd rowerzystów, rolkarzy i osób na hulajnogach ulicami miasta,
zawody na pumptracku w 6 kategoriach
wiekowych, darmowy serwis rowerowy, gry
i zabawy dla dzieci, szkoła bezpiecznej jazdy
oraz koktajle przygotowywane przy pomocy
blenderów napędzanych rowerem.

.

▸ od 7.07
sobota

„Wędruj z nami”
Letnie wycieczki
autokarowe z PTTK

Kąpielisko KORMORAN

wstęp wolny dla uczestników turnieju
org. OSiR

Pumptrack, Park Bielański
wstęp bezpłatny
org. UM Legnica

7 lipca (sobota)
Jakuszyce – Rozdroże pod
Cichą Równią – Wysoki Kamień
– Szklarska Poręba
opłata - 60, 55 zł

14 lipca (sobota)
Niemcy: Szwajcaria Saksońska
– Twierdza Konigstein
opłata - 95, 90 zł

SPORT • REKREAKCJA • TURYSTYKA

21 lipca (sobota)
Czechy - Góry Izerskie:
Hejnica (bazylika) - Oresnik
– Lazne Libverda
opłata - 75, 70 zł

▸ od 3.07
wtorki, od godz. 11.30

▸ 31.08

AQUA - AEROBIC
na Radosnej

piątek, godz. 17.00

.

W PIĄTEK O PIĄTEJ
Festyn Osiedlowy
na Piekarach C

Basen, ul. Radosna

W programie: przeciąganie liny, wyścigi trójnogów, wyścigi na nartach, skoki kangurów,
łowienie skarbów, skoki na piłce, dmuchańce,
bańki mydlane, balonowe show. Nie zabraknie dmuchańców, gastronomii.

wstęp - bilet na basen
org. OSiR

28 lipca (sobota)
Góry Stołowe: Wambierzyce
(bazylika) – Błędne Skały
– Szczeliniec
opłata - 70, 65 zł

4 sierpnia (sobota)
Czechy: Bedrichov- Jablonec
(ośrodek sztucznej biżuterii)
opłata - 80, 75 zł

11 sierpnia (sobota)
Góry Złote: Złoty Stok (kopalnia
złota) - Lądek Zdrój
opłata - 70, 65 zł

15 sierpnia (środa)
Dolna Morawa: Spacer w chmurach,
wieża widokowa
opłata - 80, 75 zł

Plac zabaw na Piekarach C
wstęp bezpłatny
org. OSiR

18 sierpnia (sobota)
Czechy: Skalne Miasto - Adrspach
opłata - 75, 70 zł

25 sierpnia
Kłodzko – twierdza i miasto
oraz
Minieuroland
opłata - 70, 65 zł
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▸ 4.08

▸ 18.08

piątek, godz. 18.00

sobota, godz. 18.00

sobota, godz. 18.00

MKS Miedź Legnica S.A.
– Pogoń Szczecin

MKS Miedź Legnica S.A.
– Górnik Zabrze

MKS Miedź Legnica S.A.
– Korona Kielce

Mecz o mistrzostwo Lotto Ekstraklasy Piłki
Nożnej. Pierwszy w historii klubu, inauguracyjny mecz legnickiej drużyny w Ekstraklasie.

Mecz o mistrzostwo Lotto Ekstraklasy
Piłki Nożnej.

Mecz o mistrzostwo Lotto Ekstraklasy
Piłki Nożnej.

Stadion im. Orła Białego

Stadion im. Orła Białego

Stadion im. Orła Białego

bilety
org. MKS Miedź Legnica S.A.

▸ 1-2.08
sobota-niedziela, godz. 9.00

KORMORAN CUP 2018
- plażowa piłka nożna
Kąpielisko KORMORAN

wstęp wolny dla uczestników turnieju
org. OSiR

bilety
org. MKS Miedź Legnica S.A.

bilety
org. MKS Miedź Legnica S.A.

▸ 27.08 - 1.09 | poniedziałek - sobota

Mistrzostwa Europy Seniorów
w Łucznictwie
Po raz pierwszy Polska będzie gospodarzem Mistrzostw Europy w łucznictwie tarczowym
na torach otwartych. Tym samym Legnica dołączy do grona takich miast jak Luksemburg,
Kopenhaga, Barcelona, Amsterdam czy Nottingham, które w przeszłości były organizatorami
Mistrzostw. Ponad 300 zawodników z 40 państw Starego Kontynentu będzie walczyć o tytuły
mistrzowskie w kategoriach łuku klasycznego (olimpijskiego) i bloczkowego. Do zwycięzców
czeka 60 medali w konkurencjach indywidualnych, zespołowych oraz drużyn mieszanych.
Jednocześnie przeprowadzone zostaną kwalifikacje do Igrzysk Europejskich, które odbędą się
w 2019 w Mińsku. Turniej kwalifikacyjny w Legnicy, w dniu 31 sierpnia, będzie przepustką dla
62 łuczników klasycznych oraz 16 łuczników bloczkowych. Dodatkowym wydarzeniem, które
podnosi rangę imprezy, będzie Kongres Europejskiej Federacji Łuczniczej, który odbędzie się
w Akademii Rycerskiej 26 sierpnia. Impreza rozpocznie się 27 sierpnia o godz. 17.00 ceremonią
otwarcia w Rynku. Kwalifikacje i eliminacje rozgrywane będą od 28 do 31 sierpnia na stadionie
lekkoatletycznym w Parku Miejskim Kwalifikacje i eliminacje wyłonią finalistów, których zmagania śledzić będzie można w Rynku, 1 września, od godz. 10.00. Dopingowanie zmagań finalistów,
będzie niezapomnianym wydarzeniem w historii miasta. Budynek Starego Ratusza, Śledziówki
oraz Katedra Legnicka będą doskonałym tłem, uświetniającym imprezę.

Stadion lekkoatletyczny w Parku Miejskim
Akademia Rycerska, Rynek
wstęp bezpłatny
org. OSŁ Strzelec Legnica

SPORT • REKREAKCJA • TURYSTYKA

▸ 20.07

WYSTAWY
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▸ do 4.07

▸ d o 14.07

▸ d o 29.07

Jerzy Olek
PIRAMIDIANA

SATYRYKON:
Oskar Weiss
„GastroComics”

ŚWIĄTYNIA SŁAWY
Projekty witraży
Michała Borucińskiego
dla Muzeum Wojska
w Warszawie

Wystawa prac artysty specjalizującego się
w psychofizjologii widzenia oraz nowych
mediach. Jej autor, Jerzy Olek zajmuje się
fotografią i sztuką multimedialną. Artysta
w latach 70. był animatorem ruchu fotografii
ekspansywnej i medialnej, a w latach 80.
fotografii elementarnej. Przez kilkanaście
lat kierował awangardową wrocławską
galerią Foto-Medium-Art. Jest pomysłodawcą i kuratorem wielu wystaw w Polsce i
za granicą oraz autorem licznych publikacji
i książek. W swoich pracach zajmuje się przestrzenią, której subiektywne wyobrażenia
przedstawia za pomocą fotografii, rysunku
i grafiki, tworząc rozbudowane struktury
wizualne i instalacje.

Galeria Sztuki, Pl. Katedralny
wstęp bezpłatny
org. Galeria Sztuki

Wystawa prezentuje prace artysty urodzonego w Chur (Szwajcaria), absolwenta
projektowania graficznego Kunstgewerbeschule w Zurichu. Szerokie spektrum
jego działalności artystycznej obejmuje
zarówno rysunki satyryczne, ilustracje, jak i
malarstwo. Najbardziej typowe prace Weissa
są sumą jego wyczucia realiów codziennego
życia, wyobraźni i niezwykłej umiejętności
wymyślania historii. Inspirują go: odwieczna
rozmaitość gatunków istnień i form na naszej
planecie; społeczne, polityczne i kulturowe
osiągnięcia, ale i błędy, a także rozbrajająco
komiczne i tragiczne momenty życia. Dorobek Oskara Weissa jest regularnie prezentowany w rozmaitych galeriach. Jego książki
dla dzieci i dla dorosłych cieszą się wielkim
uznaniem i zdobyły liczące się nagrody.

Galeria RING, Rynek
wstęp bezpłatny
org. LCK

▸ d o 28.07
JANEK JANOWSKI
- najlepszy debiut
Satyrykonu 2018”

▸ d o 8.07
Rysunek. Malarstwo.
Pracownia plastyczna
Akademii Avatara
Wystawa prezentuje prace dzieci, młodzieży
i dorosłych powstałe w pracowni plastycznej
od roku działającej przy Akademii Avatara,
prowadzonej przez Lenę Połujanową i Jerzego Rodziewicza, która kultywuje klasyczny
model rysunku.

Otwarta Pracownia Sztuki,
ul. Chojnowska 19
wstęp bezpłatny
org. LCK

Janek Janowski, tegoroczny laureat nagrody
legnickich dziennikarzy im. Andrzeja Waligórskiego. Z Obywatelem Jankiem trudno
wytrzymać. Obywatel Janek drażni, niepokoi, dokucza i dręczy; nęka, denerwuje, bywa
solą w oku i dostrzega źdźbło udając, że nie
widzi belki; nie daje spokoju, spędza sen z
oczu, czasami gnębi, ale nie za bardzo, lubi
bulwersować i wchodzić na głowę, uraża,
oburza i zaczepia, chciałby doprowadzać
do białej gorączki i szewskiej pasji, ale nie
pozwala mu na to jego miłość do bliźniego,
którego kocha jak siebie samego, co sprawia,
że pozostaje w nieustannym konflikcie z
samym sobą; gra na nerwach – z dużym
upodobaniem i artyzmem; jątrzy, złości,
irytuje, miesza, umiarkowanie uraża i psuje
krew - komu trzeba krew zepsuć; kąsa, docina, irytuje, czepia się, złości i wyprowadza
z równowagi. Taki jest Janek. I nic go już
nie zmieni. (Stanisław Gajewski, fragment
wstępu do folderu autorskiego laureata)

Galeria SATYRYKON, Rynek
wstęp bezpłatny
org. LCK

Prezentacja dzieł, które w szczególny sposób
łączą dwie ważne dla legniczan rocznice:
100-lecie odzyskania Niepodległości oraz
777 rocznicę bitwy pod Legnicą. Oba ważne
momenty dziejowe, rok 1918 i 1241 utrwalone miały zostać w „Świątyni Sławy”, czyli
Muzeum Wojska w Warszawie dla którego
w latach 30. XX wieku powstał m.in. projekt
serii witraży przedstawiających bohaterów
ojczystych dziejów. Monumentalne, ponad
4-metrowej wysokości projekty Michała
Borucińskiego (1885-1976) przedstawiają
poległych na polu bitwy polskich wodzów-rycerzy, wśród nich Henryka Pobożnego.
Wystawa przybliża również postać i twórczość artysty, malarza, grafika i nauczyciela,
absolwenta Szkoły Sztuk Pięknych w Warszawie, który studia malarskie kontynuował
w Paryżu, Rzymie i Florencji. Malował portrety, pejzaże, sceny rodzajowe i historyczne.
Projektował witraże i ilustrował książki. Po
wojnie powstał jego cykl rysunków „Ruiny
Warszawy”. W latach 1950-1961 pracował
w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Muzeum Miedzi, Akademia Rycerska
bilety / wstęp bezpłatny
org. Muzeum Miedzi
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▸ d o 15.09

▸ 18.07 - 8.08

SKŁONNOŚCI DO
OSTROŚCI – wystawa prac
studentów Akademii Sztuk
Pięknych w Cieszynie”

„Inspiracje sztuką Japonii”

Mikołaj Kowalski
MALARSTWO

W tym roku, w cyklu wystaw studenckich
„Skłonności do ostrości” prezentuje się
Wydział Artystyczny Instytutu Sztuki
w Cieszynie. Jak zapewnia Dyrektor Instytutu Sztuki ilustracje cieszyńskich studentów
stanowić będą nie tyle uzupełnienie, co
raczej rozwinięcie głównej wystawy Satyrykonu. Opiekunami edycji są profesorowie
Łukasz Kliś i Sebastian Kubica.

Teatr im. Heleny Modrzejewskiej
wstęp bezpłatny
org. LCK

▸ d o 2.09

Wystawa z kolekcji Muzeum Sztuki i Techniki
Japońskiej „Manggha” , to znakomita okazja
do podziwiania dawnej sztuki japońskiej,
głównie z okresu Edo (1603-1863), a także
z okresu Meiji (1868-1912). Na ekspozycji
można zobaczyć ikony sztuki japońskiej,
które radykalnie zmieniły sztukę Zachodu,
takie jak drzeworyty Hokusai z jego słynną
grafiką „Pod wielką falą w Kanagawie”. Obok
tych niezwykłych grafik zaprezentowano
również malarstwo i rzeźbę, tkaniny, szablony farbiarskie, ceramikę, brązy, wyroby z
laki. Szczególną rolę wśród eksponowanych
obiektów stanowi zespół kimon, pasów obi
oraz akcesoriów tradycyjnego japońskiego
stroju.

Galeria RING, Rynek
wstęp bezpłatny
org. Galeria Sztuki

Muzeum Miedzi, Akademia Rycerska
bilety / wstęp bezpłatny
org. Muzeum Miedzi

▸ 23.07-14.08
Powstanie Warszawskie
w fotografii Zbigniewa
Grochowskiego

Międzynarodowa
Wystawa SATYRYKON
Na wystawę wpłynęło 2.107 prac 584 autorów z 54 krajów świata. Jury zakwalifikowało
do wystawy pokonkursowej 174 prace 116
autorów. Tematem wiodącym jest „Empatia”.
Druga kategoria konkursu to satyra i żart
Otwarta formuła konkursu pozwala wziąć
udział w konkursie wszystkim adeptom
sztuki, młodym artystom, studentom
szkół artystycznych i krewkim emerytom;
amatorom z domów kultury i pracującym
w zawodzie profesjonalistom. Sednem
legnickiego Satyrykonu jest prezentacja
i dokumentacja poszukiwań polskiej i obcej
satyry, jak również promocja twórczości
najmłodszego pokolenia.

Muzeum Miedzi

wstęp bezpłatny / bilety
org. LCK

Mikołaj Kowalski urodził się w 1991 roku
w Lublinie, gdzie mieszka i pracuje. Zajmuje
się szeroko pojętym malarstwem. Jest absolwentem Wydziału Artystycznego UMCS, w
pracowni profesora Jacka Wojciechowskiego. . W roku 2016 otrzymał Pierwszą nagrodę
Fundacji Marka M. Pieńkowskiego na Pieńków Art Residency. Rok później zdobył Grand
Prix w konkursie Promocje 2017 w Legnicy.
Wystawiał swoje prace na kilkudziesięciu
wystawach zbiorowych.

▸ 6- 29.07
Robert Zieba
MALARSTWO
Roberta Zieba to jeden z najważniejszych
francuskich malarzy współczesnych. Jest
również człowiekiem zasłużonym dla
francuskiej kultury. Ten malarski samouk
urodził sięw rodzinie polskich emigrantów,
w Mulhouse w 1932 roku. W jego malarstwie
uparcie powraca motyw zimowego pejzażu.
Według słów artysty: biel oznacza ciszę
i ukojenie. Pod bielą może kryć się wszystko,
o czym człowiek śni.

Galeria Sztuki, pl. Katedralny
wstęp bezpłatny
org. Galeria Sztuki

Wystawa fotografii Powstania Warszawskiego wykonanych w roku 1944 w walczącej
Warszawie przez młodego wówczas fotografa a dziś ponad 90-letniego legniczanina, Zbigniewa Grochowskiego. Jej autor, Zbigniew
Grochowski przeżył okupację w Warszawie.
Tam, na tajnych kompletach ukończył gimnazjum i przystąpił do Szarych Szeregów,
brał udział w akcjach małego sabotażu,
fotografował niemieckie obiekty i uliczne egzekucje. Pierwszy miesiąc Powstania spędził
na Starym Mieście. Po upadku Starówki trafił
do obozu przejściowego w Pruszkowie, skąd
został wysłany na roboty, w głąb Rzeszy. Na
początku lat 50. przyjechał do Legnicy, gdzie
pracował jako nauczyciel fizyki i matematyki.
Pozostaje wiernym propagatorem wiedzy
i pamięci o Powstaniu Warszawskim. Za
działalność społeczną i zawodową otrzymał
liczne wyróżnienia i odznaczenia.

Hol Akademii Rycerskiej
wstęp bezpłatny
org. LCK

WYSTAWY

▸ d o 30.08

STREFA SENIORA

WYSTAWY
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▸ 2- 26.08

▸ 10.08 - 2.09

▸ od 3.07

Gosia Walton
BLISKO

Kinga Popiela
MALARSTWO

wtorki, godz. 16.00-18.00

Tytuł wystawy jest skrótem od wyrazu
„bliskość”. Bliskość jest tutaj pojmowana
jako relacja pomiędzy artystą a obrazem,
człowiekiem a maszyną, a także procesem
tworzenia nowoczesnych abstrakcji. Na
wystawie zobaczymy 2 kolekcje nowych prac
artystki. Jedną stanowią kolorowe i czarne
obrazy wykonane z laserowo powycinanej
wysokolśniącej pleksi i zawierające elementy
3D. Druga to obrazy wcześniej prezentowane w Paryżu, również wykonane z pleksi,
ale tym razem grawerowane laserowo.
Obrazom towarzyszyć będzie seria wydrukowanych w 3D rzeźb - małych tygrysów.
Gosia Walton urodziła się w Legnicy, ale od
10 lat mieszka, studiuje i pracuje w Szkocji.
W 2015 roku ukończyła studia Edinburgh
College of Art, we wrześniu Walton rozpoczyna na Uniwersytecie w Edynburgu
studia doktoranckie w dziedzinie nowych
technik drukowania w sztuce współczesnej.
Pierwsza wystawa indywidualna Małgrzaty
Walton przedstawiała pół przezroczyste,
akrylowe obrazy zawieszone na aluminiowej
konstrukcji. Wewnątrz materiału zatopione
było królestwo wirtualnych form: siatek
geometrycznych, strzałek kierunkowych, linii
o różnej grubości, czy trójwymiarowych elementów quasi-architektonicznych. Prace te
zostały zaprezentowane w kontekście „Measuer à prende” z 1969 roku autorstwa Piotra
Kowalskiego (światowej sławy artysty, architekta i naukowca, który doczekał się wystaw
w najbardziej prestiżowych galeriach, m.in. w
Kunsthalle w Bernie, Guggenheim Museum,
Stedelijk Museem, Moderna Musset, Musée
National d’Art Moderne).

W swojej twórczości młoda artystka skupia
się na ustanowieniu samodzielnego gestu
malarskiego, indywidualnej pamięci ciała
oraz jego ekspresji w stosunku do przestrzeni. Urodzona w 1991 w Kaliszu, w 2017
roku obroniła tytuł magistra na Wydziale
Malarstwa Uniwersytetu Artystycznego w
Poznaniu. Laureatka 27. Przeglądu Malarstwa Młodych PROMOCJE, Legnica 2017
oraz Festiwalu Art&Fashion Forum, Poznań
2014. Wyróżniona w 37. edycji Konkursu im.
Marii Dokowicz, Poznań 2017 oraz Kaliskich
Biennale Sztuki „A-Kumulacje”, Kalisz 2017.
Nominowana do nagrody „Nowy obraz/
Nowe spojrzenie” Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, 2018. Finalistka konkursu
o Grand Prix Fundacji im. Franciszki Eibisch,
Warszawa 2016.

Galeria Sztuki, pl. Katedralny
wstęp bezpłatny
org. Galeria Sztuki

Galeria RING, Rynek
wstęp bezpłatny
org. Galeria Sztuki

Obywatelska Kawiarenka
„Spotkaj się z nami!”
Animowane spotkania towarzyskie przy
kawie i herbacie - dla seniorów oraz ich
przyjaciół.

Siedziba PSSE, ul. Zielona 13 of

wstęp bezpłatny
org. Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych
Emerytów

▸ od 5.07
czwartki, godz. 18.30-22.30

„Bądź Razem z Nami”
Spotkania integracyjne seniorów i ich przyjaciół przy dobrej muzyce, smakowitej kawie
i herbacie. Radosna, przyjazna atmosfera
i miłe niespodzianki. Z nami nikt nie jest sam.

Centrum Spotkań im Jana Pawła II,
pl. Kardynała S. Wyszyńskiego
wpisowe -15 zł /os.
org. Polskie Stowarzyszenie
Szczęśliwych Emerytów, Diecezjalne
Centrum Edukacyjne

▸ od 5.07
zawsze w czwartki, godz. 10.00-13.00

„Rękodzieło
- sposób na nudę””

▸ 10.08 - 8.09
Letnia Akademia Filmowa
„Twój Vincent”
Prezentacja 30 prac, które posłużyły do
animacji malarskich w filmie „Twój Vincent”
w reż. Doroty Kobieli i Hugh Welchmana.
Jest to pierwsza na świecie pełnometrażowa animacja malarska, nad którą przez
około 7 lat pracowało 100 malarzy. Na
film składa się około 65 000 obrazów
malowanych farbą olejną na podobraziu,
techniką wiernie naśladującą twórczość
van Gogha. W roli głównej w filmie wystąpił legnicki aktor Robert Gulaczyk.

Galeria Satyrykon
wstęp bezpłatny
org. LCK

Cotygodniowe spotkania miłośników
robótek ręcznych.

TML „Pro Legnica”, Rynek
wstęp bezpłatny
org. TML „Pro Legnica”
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▸ 19.08

▸ od 25.06

piątki, godz. 16.00 - 18.00

niedziela, godz. 17.00

poniedziałek - piątek

Klub „+50”

„Plaża nad dachami
miasta - Sky Light”
Wybory Miss i Mistera
Legnicy 65+

LATO W LEGNICY
Letnie półkolonie

Kuźnia pomysłów, jak zagospodarować
wolny czas na emeryturze (spotkania hobbystów, miłośników gier i zabaw itp.).

Siedziba PSSE, ul. Zielona 13 of

wstęp bezpłatny
org. Polskie Stow. Szczęśliwych Emerytów

▸ 7.07 - 25.08

Druga edycja imprezy, która podbiła ogólnopolskie media zeszłego lata. Organizatorzy
zapraszaą panie i panów mających duże
poczucie humoru i dystans do siebie do udziału
w konkursie Miss i Mistera 65+. Obowiązuje
strój bikini i strój kąpielowy. Zgłoszenie do
konkursu pod tel: 780 042 470 będą przyjmowane do dnia 17 sierpnia br.

soboty, godz. 10.00-11.00

Senioralne lato 2018
- zajęcia gimnastyczne
dla seniorów w Parku

Akademia Rycerska, Sala Maneżowa
bilety - Galeria Satyrykon
org. Centrum Seniora LCK

Spotkania - w każdą sobotę lipca i sierpnia poprowadzi Tomasz Kaptur.

W programie: wyjście do kina, sali zabaw,
Music Factory, wyjazd do Magicznego
Teatru Muzycznego we Wrocławiu, zajęcia
sportowe na basenie „Delfinek”oraz wiele
wycieczek. W szkole odbędą się ponadto
ciekawe warsztaty np. mydlarskie, plastyczne. Promowane będą aktywne formy
spędzania wolnego czasu, a spotkania
z przedstawicielami policji i straży miejskiej
uświadomią dzieciom konieczność dbania
o bezpieczeństwo swoje i innych.

Szkoła Podstawowa Nr 4,
ul. Piastowska
I turnus: 30.07 - 10.08,
II turnus: 13.08- 24.08

Park, Polana Angielska

wstęp bezpłatny
org. Centrum Seniora LCK

wtorek, godz. 18.00

Senioralne lato 2018
Wtorkowe wieczorki
taneczne - Wieczór
Hiszpański
W programie: Zabawa taneczna w rytmach
gorącej salsy, konkursy, ciekawostki o zabytkach, obyczajach, tradycjach i potrawach

Akademia Rycerska, Sala Maneżowa
bilety - Galeria Satyrykon
org. Centrum Seniora LCK

W programie m.in.: całodniowe, krajoznawcze wycieczki autokarowe na terenie
Dolnego Śląska, wycieczki do gospodarstwa
agroturystycznego, spacer po Parku Miejskim
i Palmiarni, zabawy ruchowe „Małpi gaj”,
zawody strzeleckie w siedzibie LOK, wyjście
na kąpielisko „Kormoran”, zajęcia rekreacyjne
na basenie „Bąbelek” lub „Delfinek”, piesze
wycieczki, zajęcia sportowe, dyskoteki,
konkursy muzyczne, taneczne i plastyczne,
wyjścia do kina i Muzeum Miedzi

Szkoła Podstawowa Nr 1,
ul. Kamienna
I turnus: 23.07- 3.08
II turnus: od 6.08 - 17.08
W programie wiele atrakcji, m. in. wycieczki
do sali zabaw Play City, Muzeum Miedzi, kina,
parku trampolin, palmiarni i mini Zoo, biblioteki, a także na kręgielnię, basen i stadion.
Ponadto zajęcia sportowe, zajęcia muzyczno-ruchowe artystyczne i konstrukcyjne.

wtorek, godz. 18.00

Senioralne lato 2018
Wtorkowe wieczorki
taneczne - Wieczór Czeski
W programie: Zabawa taneczna w rytmie
czeskiej muzyki, konkursy, ciekawostki o
zabytkach, zwyczajach, kulturze i kuchni.

Akademia Rycerska, Sala Maneżowa
bilety - Galeria Satyrykon
org. Centrum Seniora LCK

Opłata za 1 dzień uczestnictwa w
półkolonii wynosi 17 zł (udział w turnusie
dziesięciodniowym to koszt 170 zł).
Uczniowie posiadający aktualną decyzję
MOPS-u i korzystający z bezpłatnych
obiadów na półkolonie kwalifikowani
będą w pierwszej kolejności a ich udział w
półkoloniach jest bezpłatny. Zajęcia
w czasie półkolonii rozpoczynają się
od godz. 8.00, jednak w razie potrzeby
placówka zapewni dziecku
opiekę we wcześniejszych godzinach.

WAKACJE W LEGNICY

▸ 28.08

▸ 10.07

Szkoła Podstawowa Nr 7,
ul. Polarna
I turnus: 25.06 - 6.07
II turnus: 9.07 - 20.07

STREFA SENIORA

▸ od 6.07

WALACJE W LEGNICY
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▸ 2.07 - 31.08 | poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki

Wakacje w Legnickiej Bibliotece Publicznej
Filia nr 1
ul. Gojawiczyńskiej

Filia nr 2
ul. Złotoryjska

poniedziałki, wtorki,
czwartki, piątki,
godz. 11.00-13.00

poniedziałki, wtorki,
czwartki, piątki,
godz. 11.00-13.00

2-6 LIPCA
„Lato z ekologią”

3, 10, 17 LIPCA
„Rusz głową”
– konkursy, krzyżówki, quizy”

9 - 13 LIPCA
„Młodzi ogrodnicy”
6 - 20 LIPCA
„Ale plama!” – tydzień z malarstwem
9 - 27 LIPCA
„Cuda z papieru”
30 LIPCA - 3 SIERPNIA
„Zwierzyniec”
6 - 10 SIERPNIA
“Ruszamy się!” – gry i zabawy
zespołowe
13 - 17 SIERPNIA
„Baśniowy świat”
20 - 24 SIERPNIA
„Glina, plastelina, ciastolina…
kolorowe masy plastyczne”
27-30 SIERPNIA
„Lokomotywa” i inne wiersze
31 SIERPNIA
Kolorowe zakończenie wakacji

CZWARTKI
„Jesteśmy twórcami teatrzyku
Kamishibai” - tradycyjnego japońskiego
teatru ilustracji
PIĄTKI
Tworzymy ilustracje do wybranych bajek
- zajęcia literacko-plastyczne

5 LIPCA
„Kwiatki na letniej łące” – zajęcia
plastyczne”
6 LIPCA
„Baśnie z daleka i z bliska”
12 LIPCA
„Moje ulubione zwierzątko” – zajęcia
plastyczne
13 LIPCA
„Zbiory lata – owocowe sałatki”
zajęcia kulinarne
16 LIPCA
„Barwy lata” – konkurs plastyczny
19 lipca
„Wakacyjna przygoda” – zajęcia plastyczne
21, 28 sierpnia
„Rusz głową” – konkursy, krzyżówki, quizy
30 SIERPNIA
„Kartka z wakacji”
zajęcia plastyczno-literackie

Filia nr 3
ul. Głogowska
poniedziałki, wtorki,
czwartki, piątki,
godz. 11.00-13.00
PONIEDZIAŁKI
zajęcia świetlicowe, gry planszowe,
kalambury
WTORKI
zajęcia plastyczne: origami, kolorowe
bukiety, tęczowy świat, zwierzęta Afryki,
papieroplastyka, obrazki z wakacji,
jesteśmy EKO, bajkowy bohater, kolorowe
pudełka, górskie krajobrazy

Filia nr 4
ul. Heweliusza
poniedziałki, wtorki,
czwartki, piątki,
godz. 11.00-13.00
LIPCOWE PONIEDZIAŁKI
„Poznaj swoją twarz: portrety,
autoportrety, karykatury”
– zajęcia plastyczne
LIPCOWE WTORKI
„Podróże po literaturze”
– głośne czytanie, krzyżówki, kalambury
LIPCOWE CZWARTKI
„Wędrówki po Afryce”
– zapoznanie z kontynentem: wierzenia,
kultura, fauna, flora”
LIPCOWE PIĄTKI
„Rekreacyjne piątki”
- zabawy w bibliotece i w plenerze,
wycieczki do parku, palmiarni oraz
Muzeum Miedzi
SIERPNIOWE PONIEDZIAŁKI
„Opowieści słowem i obrazem,
czyli podróże po dziecięcej wyobraźni”
– zajęcia plastyczne
SIERPNIOWE WTORKI
„Zrób to sam, czyli biżuteria na wakacje”
– zajęcia warsztatowe
SIERPNIOWE CZWARTKI
„Dźwięki naszego otoczenia”
– zajęcia rekreacyjne i zajęcia plastyczne
SIERPNIOWE PIĄTKI
„Rekreacyjne piątki”
- zabawy na sportowo
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Filia nr 7
ul. Neptuna

poniedziałki, wtorki,
czwartki, piątki,
godz. 10.00-16.00

poniedziałki, wtorki,
czwartki, piątki,
godz. 10.00-13.00

CODZIENNIE:
Zajęcia świetlicowe, plastyczne
i komputerowe, „Układamy wyrazy” –
zabawa logiczna dla dzieci do lat 13-u

CODZIENNIE
Zajęcia plastyczne z wykorzystaniem
różnych materiałów i technik, gry i zabawy,
zagadki, układanie puzzli planszowe,
ruchowe, kalambury, rzeźby z plasteliny

PONADTO W PROGRAMIE
„Znacie? To posłuchajcie…” – głośne
czytanie wierszyków Jana Brzechwy
i Juliana Tuwima w ramach akcji „Cała
Polska Czyta Dzieciom”
DO 28 SIERPNIA
„Portret nie całkiem poważny”
– konkurs plastyczny
31 SIERPNIA, GODZ.12.00
Zakończenie akcji oraz wręczenie
nagród

PONADTO W PROGRAMIE
Akcja „Cała Polska czyta dzieciom”
połączona z dyskusją nt. Dlaczego warto
czytać?. „Bezpieczne wakacje” – spotkanie
z dzielnicowym, pokaz mody letniej „Jak
dobrze wyglądać”, własna stylizacja
oraz projekty konkursy tańca i śpiewu,
kulinaria. Zabawy literackie, gry
sprawnościowe i edukacyjne.
NA ZAKOŃCZENIE WAKACJI
dyskoteka, rozdanie nagród

Filia nr 8
ul. Staszica
poniedziałki, wtorki,
czwartki, piątki,
godz. 11.00-13.00

Filia nr 6
ul. Bieszczadzka
poniedziałki, wtorki,
czwartki, piątki,
godz. 11.00-12.00
LIPCOWE PONIEDZIAŁKI
Czytanie bajek, opowiadanie
historyjek obrazkowych, rysowanie
portretów, wykonywanie kwiatków dla
mamy
LIPCOWE WTORKI
Tworzenie kroniki dobrych obyczajów:
wysyłanie przyjaznych słów do znajomych,
zaproszenia do zabawy, pisanie własnej
legendy
LIPCOWE CZWARTKI
Gry i zabawy stolikowe, planszowe,
ruchowe, kalambury, rzeźby z plasteliny
LIPCOWE PIĄTKI
Zgadywanki, wyliczanki, szukanie ukrytych
skarbów, wykonywanie prezentów

2 - 6 LIPCA
- „Jan Brzechwa – poeta radości. Bawi,
uczy i wzrusza kolejne pokolenia”
(prezentacja multimedialna),
- „Pocztówka z wakacji dla Pana Brzechwy”
(zajęcia plastyczne),
- „Na straganie” (poznajemy warzywa
z wierszy Jana Brzechwy),
- „Bystry umysł” (zagadki, rebusy
i krzyżówki Jana Brzechwy).
9 - 13 LIPCA
- „Brzechwomania, czyli wielkie czytanie
i układanie” (głośne czytanie wierszy
oraz układanie własnych rymów),
- „Entliczek-pentliczek, tęczowy koszyczek”
(wykonanie koszyczka z kolorowych
gazet),
- „Tańcowała igła z nitką” (zajęcia
plastyczne, Letnie spotkanie z bajką).
16 - 20 LIPCA
- „Jestem komiksomaniakiem” (tworzenie
komiksu do wybranego wiersza Jana
Brzechwy),
- „Kolorowe rymy Pana Brzechwy” –
(wykonanie ilustracji do wybranego
wiersza),
- „Każde dziecko coś potrafi” (wykonanie
papugi metodą kolaż),
- „Brzechwowy misz-masz” (test ze
znajomości wierszy Jana Brzechwy).

23 - 27 LIPCA
- „Zwierzyniec Jana Brzechwy” (czytanie
i tworzenie wierszy)
- „Globus Pana Brzechwy” (wykonanie
mapki Polski)
- „Sowa z wiersza Jana Brzechwy” (zajęcia
plastyczne)
- „W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi
w trzcinie” (konkurs pięknego czytania)
30 LIPCA
Trudne słówka w wierszu „Sójka”
– konkurs szybkiego czytania oraz
dyktando ortograficzne
2-10 SIERPNIA
„W świecie zwierząt” – poznajemy
zwyczaje zwierząt, uczymy się je rysować
3-17 SIERPNIA
„Jesteśmy kreatywni” – warsztaty
rękodzieła
20-24 SIERPNIA
„Bajkolandia” – zajęcia literackie,
plastyczne i zabawy oparte na baśniach
i legendach
27-30 SIERPNIA
„Mali ekolodzy” – zajęcia plastyczne
z wykorzystaniem surowców wtórnych
31 SIERPNIA
Podsumowanie wakacji oraz bal

Filia nr 9
ul. Żołnierzy II Armii
Wojska Polskiego
poniedziałki, wtorki,
czwartki, piątki,
godz. 11.00-13.00
3 LIPCA
„Teatrzyk Kamishibai”
5 LIPCA
„Pani Kredka zaprasza”
– zajęcia plastyczne
10 LIPCA
„Bezpieczne wakacje” – przypomnienie
zasad przebywania nad wodą, w lesie,
w górach”
12 LIPCA
„Pani Kredka zaprasza – bezpieczne
wakacje” (zajęcia plastyczne)
17 LIPCA
„Feelclove” – warsztaty szycia z filcu

WALACJE W LEGNICY

Filia nr 5
ul. Wielogórska

WAKACJE W LEGNICY

18
19 LIPCA
„Skąd wzięła się książka w Bibliotece?” –
zajęcia edukacyjno-plastyczne”
24 LIPCA
„Opowieści o Legnicy”: legendy, podania,
historia
26 lipca
Kolaż o naszym mieście
31 LIPCA
„Feelclove” - warsztaty szycie z filcu
2 SIERPNIA
„Wesoły autoportret” – konkurs na
wykonanie najciekawszej karykatury
7 SIERPNIA
„Pani Kredka zaprasza – kolorowe motyle”
– zajęcia plastyczne
9 SIERP NIA
Baśniowe skrzaty” – konkurs plastyczny
oraz czytanie bajek i baśni
14 SIERPNIA
„Basia jedzie pod namiot” – czytanie bajek,
tworzenie nowych ilustracji”
16 SIERPNIA
„Teatrzyk Kamishibai”– czytanie i tworzenie
własnej bajki
21 SIERPNIA
„Nudzimisie” – zapoznanie się z bohaterami
książki i tworzenie nowych historii
23 SIERPNIA
„Pozdrowienia z wakacji – mój
najpiękniejszy dzień wakacji” – zajęcia
plastyczne
28 SIERPNIA
„Kalambury – zabawa w skojarzenia”
30 SIERPNIA
Zakończenie Wakacji z Książką, wręczenie
nagród
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Filia nr 11
ul. Drohobycka
poniedziałki, wtorki,
czwartki, piątki,
godz. 10.00-12.00
PONIEDZIAŁKI
,,Książka na Wakacje” – popularyzowanie
literatury dziecięco-młodzieżowej: głośne
czytanie, zajęcia edukacyjne
z wykorzystaniem poznanego tekstu:
,,Nela i tajemnice świata”, Widmark
M. – ,,Tajemnica pociągu”, ,,Zuzia leci
samolotem”, ,,Czerwone krzesło”, „Lewy:
chłopak, który zachwycił świat”
WTORKI
,,Plastyczne różności” – zajęcia plastyczne
z wykorzystaniem różnych materiałów
i technik: ,,Obrazki z filcu”, ,,Pokemonyzakładka”, ,,Makaronowe rybki”, ,,Gniotki
– zabawki gumowe”, ,,Letnie bukieciki”,
,,Papierowe motylki”, ,,Akwarium na
talerzu”, ,,Bransoletki i breloki”
CZWARTKI
,,Magiczne kółka i kwadraty” – zajęcia
plastyczne: ,,Domek krasnoludków”,
,,Czarownica”, ,,Mała syrenka”, ,,Mała
czarodziejka”, ,,Pajacyk”, ,,Żaglówka”
PIĄTKI
,,Gry i zabawy” – zajęcia ruchowe i
umysłowe: kalambury, łamigłówki, zabawy
z chustą animacyjną, skakanką, hula-hop
oraz gry planszowe
31 sierpnia
Uroczyste zakończenie, rozdanie nagród

Filia Dziecięco
-Młodzieżowa nr 1
ul. Łukasińskiego
poniedziałki, wtorki,
czwartki, piątki,
godz. 11.00-13.30
LIPCOWE PONIEDZIAŁKI
„Historie o piratach” - zajęcia literackoplastyczne w oparciu o książki„Piraci”
i „Burzliwe dzieje pirata Rabarbara”)
Tworzenie kodeksu pirackiego, statków i
łodzi, czapek, pamiętnika ukrytego
w butelce oraz skrzyni na skarby.
LIPCOWE WTORKI
- „Rejs w nieznane, czyli podwodny świat
widziany okiem dziecka”
(zajęcia literacko-plastyczne),
- „Portret pirata” – konkurs plastyczny,
„Piraci na bezludnej wyspie”
(budowa makiety bezludnej wyspy czyli
zajęcia literacko-plastyczne,

- „Opowieść o piratach” (warsztaty
z teatrzykiem Kamishibai)
LIPCOWE CZWARTKI
„Rejs ku nowej przygodzie” – zajęcia
plastyczno-konstrukcyjne. Tworzenie:
pirackiego stroju na pokaz mody, biżuterii,
lornetki, gry planszowej „Wyprawa po
skarb” oraz komiksu o przygodach piratów
LIPCOWE PIĄTKI
- „Pirackie swawole”. Gry i zabawy
ruchowe w parku, na stadionie oraz placu
zabaw
- „Z kredą w ręce” – malowanie morskich
opowieści na alejkach w parku,
- „Pirackie opowieści”
SIERPNIOWE PONIEDZIAŁKI
„Greckie poniedziałki” – nauka i zabawa
z językiem greckim
SIERPNIOWE WTORKI
„Wtorkowe rozgrywki” – letnie zabawy
w gorącej atmosferze – turniej zabaw (gry
i zabawy z wykorzystaniem puzzli, klocków
LEGO oraz strategicznych i logicznych gier
planszowych
SIERPNIOWE CZWARTKI
„Kreatywne czwartki” – zajęcia plastyczno
-konstrukcyjne, obrazki z suszonych
kwiatów, ramki na zdjęcia, makaronowa
biżuteria, lepienie wakacyjnych pamiątek
z masy solnej, „Letni krajobraz” – zajęcia
plastyczne w plenerze
SIERPNIOWE PIĄTKI
„Sportowe piątki” – konkurencje sportowe
oraz stare i nowe zabawy podwórkowe na
świeżym powietrzu
31 SIERPNIA
Zakończenie oraz rozdanie nagród.
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23-27 SIERPNIA
Europa – poznajemy przyrodę, obyczaje i
kuchnie regionalne krajów europejskich.
Zajęcia plastyczne, muzyczno-ruchowe i
kulinarne

poniedziałki, wtorki,
czwartki, piątki,
godz. 11.00-13.30
CODZIENNIE W GODZ. 11.00-12.00
„Baśnie z całego świata” – poznawanie
dziedzictwa różnych kultur, zabawy
muzyczno-ruchowe związane
z prezentowanym tekstem, zabawy z
chustą animacyjną, konkursy, zagadki
oraz konkursy sprawnościowe

WTORKI
„Sport uprawiamy, więc zdrowie mamy” –
zabawy integracyjne i ruchowe
w bibliotece i w plenerze.

CODZIENNIE W GODZ. 12.00-13.30
„Podróże małe i duże” - wycieczki do
najciekawszych zakątków świata
2 - 6 LIPCA
„Nasza cudowna planeta” – ciekawostki
geograficzne i turystyczne z czterech stron
świata. Tworzymy dziennik podróżnika i
„wybuchający wulkan”
9 - 13 LIPCA
„Kraina wiecznego lodu – Arktyka i
Antarktyda” – zajęcia plastyczne
16 - 20 LIPCA
„Dzika Afryka” – galeria afrykańskich
zwierząt, zwyczaje i obyczaje
plemion afrykańskich.
Zajęcia muzyczno-ruchowe
23 - 27 LIPCA
„Australia i jej rdzenni mieszkańcy”
– gry i zabawy sportowe
30 LIPCA - 3 SIERPNIA
„Tajemnicza Azja” – wirtualna wycieczka
do Chin, Japonii i Wietnamu. Tworzenie
chińskich lampionów, zabawy z origami
i bonsai, nauka jedzenia pałeczkami
6 - 10 SIERPNIA
„Bliski Wschód” – poznajemy atrakcje
turystyczne Egiptu, Turcji, Syrii, Palestyny
oraz zgłębiamy tajniki kuchni arabskiej
czyli egzotyczny świat przypraw
13 - 17 SIERPNIA
„Tajemnice mórz i oceanów” – gatunki
morskich zwierząt i roślin oraz skarby
dna morskiego. Wykonywanie ramek z
muszelek, wiązanie węzłów marynarskich,
tworzenie obrazów z kolorowego piasku
16 - 20 SIERPNIA
„Tropem indiańskich plemion”
– mieszkańcy Ameryki Północnej
i Południowej. Zajęcia plastyczne,
muzyczne oraz kulinarne

materiałów do zrobienia przydatnych
rzeczy i zabawek.
- “Donice z recyklingu i wysiewanie nasion
kwiatów maciejki” (02.07)
- “Nieśmiała laleczka” (09.07)
- “Torebka na prezenty” (16.07)
- “Pojemniki na kredki” (23.07)
- “Kolorowy słoń” (30.07)
- “Zaklinacz deszczu” (06.08)
- “Łapacz snów” (13.08)
- “Ramka na zdjęcia z żabką” (20.08)
- “Rodzina kurczątek” (27.08).

Filia Zbiorów
Muzycznych i Specjalnych
ul. A. Mickiewicza
poniedziałki, wtorki,
czwartki, piątki,
godz. 10.00-12.00

PONIEDZIAŁKI
Dramowo/kolorowo” – zajęcia teatralnoplastyczne
WTORKI
„Planszówkowe potyczki”
CZWARTKI
„Figle muzyczne”
PIĄTKI
Podróże małe i duże

Ekobiblioteka
ul. Łukasińskiego
poniedziałki, wtorki,
czwartki, piątki,
godz. 11.00-13.00
PONIEDZIAŁKI
„Mam pomysł na…” - zajęcia konstrukcyjne
z wykorzystaniem, odpadów i innych

CZWARTKI
„Przyroda wokół nas” – zajęcia plastyczne
i konstrukcyjne z wykorzystaniem różnych
technik plastycznych, ozdób i materiałów
naturalnych:
- “Kolaż z żyrafą” (5.07)
- “Stemplowane ptaszki” (12.07)
- “Zamek z piasku” (19.07)
- “Dziewczynka w czapce” (26.07)
- “Bocian w gnieździe” (2.08)
- “Karuzela z konikami” (9.08)
- “Trójwymiarowe owady” (16.08)
- “Ogród pełen motyli” (23.08)
- “Akwarium” (30.08).
PIĄTKI
„Kocham Cię Polsko” – zajęcia plastyczne,
quizy, zagadki na temat najpiękniejszych
miejsc w Polsce:
- “Zakopane – najbliżej Tatr” (06.07)
- “Zwierzęta z wrocławskiego ZOO (13.07)
- “Magiczny Kraków” (20.07)
- “Toruń – miasto Kopernika“ (27.07)
- “Zakochaj się w Warszawie” (03.08)
- “Gdańsk – morze możliwości” (10.08)
- “Kurs na Giżycko” (17.08)
- “Legnica z nią zawsze po drodze” (24.08).
22 SIERPNIA (ŚRODA)
wycieczka do Wioski Darów Lasu w
miejscowości Borówki (warsztaty
kulinarne i zielarskie, zabawy na świeżym
powietrzu, poczęstunek).
31.08 SIERPNIA (PIĄTEK)
zakończenie Wakacji z Książką oraz
wręczenie nagród.

WAKACJE W LEGNICY

Filia Dziecięco
-Młodzieżowa nr 2
ul. Łukasińskiego
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▸ od 2.07

▸ 16-27.07

▸ 21.07 - 25.08

poniedziałek - piątek

poniedziałek - piątek,
godz. 7.30-16.30

zawsze w soboty, godz. 11.00

Wakacje z Muzeum Miedzi
W programie: zajęcie warsztatowe „Druciane
błyskotki”, warsztaty japońskie i nauka
malowania tuszem w technice japońskiej
Suiboku-ga, pokaz bicia monet, warsztaty
„Światło i szkło, czyli jak powstaje witraż”.

Muzeum Miedzi

zajęcia dla grup zorganizowanych
org. Muzeum Miedzi

▸ 2-6.07
▸ 9-13.07
poniedziałek - piątek
godz. 7.30-16.30

Tajemnica Złotego Lwa
- warsztaty językowo
przygodowe
Warsztaty przeznaczone są dla dzieci w
wieku od 6 do 12 lat. W programie 40 godzin
nauki języka angielskiego poprzez zabawę:
warsztaty m.in.ceramiczne, czerpania
papieru, wybijanie monet, poszukiwania
skarbów. Liczne atrakcje i wyjścia (park
trampolinowy, kino). Niezwykli goście, niesamowite przygody.

Akademia Rycerska

opłata za turnus - 220 zł/os (w tym
posiłki)
org. LCK, Centrum Edukacji Fischer

▸ 3.07-24.08
wtorek - piątek, godz. 10.00

XX Turniej „Wakacyjna
Przygoda z Piłką”
boiska treningowe, Park Miejski
wstęp bezpłatny
org. MKS Miedź Legnica S.A.

Kids on Stage
Dzieciaki na scenie
- edycja letnia
Śpiewaj, tańcz, graj, weź udział w musicalu!
Całodzienne warsztaty dla dzieci w wieku
od 6 do 12 lat obejmować będą zajęcia
wokalne, teatralne, plastyczne, muzyczne
(gra na instrumentach) prowadzone przez
profesjonalną kadrę. W programie również
inne atrakcje: wyjścia na trampoliny, do kina,
na basen oraz do sali zabaw.

OTWARTA
PRACOWNIA SZTUKI
Wakacyjne twórcze soboty
W ramach zajęć odbędą się otwarte sobotnie
warsztaty plastyczne, w trakcie których
dzieci, młodzież oraz dorośli będą mogli m.in.
poznać tajniki malarstwa, decoupage, samodzielnie zaprojektować i wykonać biżuterię,
oryginalną maskę czy grafikę.

Akademia Rycerska

opłaty - 220 z / os. (w tym posiłki)
org. LCK, Music Factory

▸ od 19.07
19.07 (czwartek), godz. 10.00
24.07 (wtorek), godz. 10.00
26.07 (czwartek), godz. 10.00
31.07 (wtorek), godz. 10.00
2.08 (czwartek), godz. 10.00
7.08 (wtorek), godz. 10.00

„Książka - to jest to!”
Głównym celem projektu jest upowszechnianie czytania i łączenie aktywności czytelniczej z kulturalną (głównie poprzez twórczość
plastyczną i partycypację w wystawach
sztuki). Opiera się na interdyscyplinarnych
działaniach rozbudzających i zaspokajających potrzeby czytelnicze i twórcze.
Zajęcia prowadzone będą w atrakcyjnej dla
odbiorców formie z użyciem nowoczesnych
technologi i nowych mediów.

Galeria Sztuki, pl. Katedralny
Rynek
wstęp bezpłatny
org. Galeria Sztuki

21.07 (sobota), godz. 11.00
„Decoupage”
Ozdabianie przedmiotów codziennego użytku za pomocą serwetkowego wzoru, m.in.:
talerzy, butelek, doniczek.
28.07 (sobota), godz. 11.00
„Z papieru wyplatane”
Wyplatanie recyklingowych przedmiotów
z papieru gazetowego, m.in.: koszy, kloszy
na lampy.
4.08 (sobota), godz. 11.00
„Kolory”
Warsztaty malarskie – artystyczne
eksperymenty na tapecie.
11.08 (sobota), godz. 11.00
„Zgadnij kim jestem”
Tworzenie ozdobnych papierowych masek.
18.08 (sobota), godz. 11.00
„Grafika warsztatowa: linoryt”
Prezentacja techniki druku wypukłego.
25.08 (sobota), godz. 11.00
„Budujemy miasto”
Zajęcia mające na celu przestrzenne zagospodarowanie powierzchni miejskiej.

Galeria Sztuki, pl. Katedralny
Rynek
wstęp bezpłatny
org. Galeria Sztuki
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▸ 29.07-05.08

▸ 1, 8.08

21.07 (sobota), godz. 13.00
25.07 (środa), godz. 16.00
28.07 (sobota), godz. 13.00

niedziela - niedziela

zawsze w czwartki, godz. 16.00

Immersion camp
- Letnie warsztaty
języka angielskiego
z Amerykanami

reGENERACJA
„Krzyk”

„reGENERACJA
NASZE miasto – NASZE
wspomnienia””
W części teoretycznej bloku uczestnicy
spotkają się z historykiem i przewodnikiem
miejskim, którzy uświadomią im jak ważna
jest rola osób starszych jako “przekaźników”
wiedzy, tradycji i umiejętności oraz że dzięki
seniorom młodsze pokolenie zyskuje dostęp do historii i dziedzictwa kulturowego,
poczucia tożsamości i nowej perspektywy.
W ramach projektu odbędzie się spacer z
przewodnikiem miejskim, w trakcie którego
każdy z uczestników będzie mógł pokazać
miejsca dla niego ważne, związane ze wspomnieniami, jego rodzinną historią. W części
praktycznej uczestnicy będą badać losy
swojej rodziny oraz miasta w którym żyją,
a następnie dokumentować miejsca, które
wiążą się z ważnymi momentami w życiu
członków ich rodzin, z ciekawymi historiami
czy zabawnymi zdarzeniami. Stworzymy
wielkoformatową mapę Legnicy, z miejscami
istotnymi dla uczestników projektu.

Galeria Sztuki, pl. Katedralny
Rynek
wstęp bezpłatny
org. Galeria Sztuki

▸ od 24.07
24.07 (wtorek), godz. 12.00
26.07 (czwartek), godz. 12.00
31.07 (wtorek), godz. 12.00
24.08 (piątek), godz. 17.00

Obóz jest przeznaczony dla młodzieży od
11 roku życia oraz dorosłych. Warsztaty
obejmują ponad 50 godzin nauki języka,
pod okiem wykwalifikowanych i przyjaznych
instruktorów. Immersion Camp to nie tylko
pogłębianie będą praktycznych umiejętności
komunikacyjnych, to także tydzień z chrześcijańską kulturą amerykańską, kreatywne
gry i zabawy językowe, świetna zabawa
oraz znakomita okazja do zawarcia nowych
znajomości.

Akademia Rycerska

opłaty - 550 zł (obiad w cenie)
org. LCK, Centrum Edukacyjne Logos

▸ 30.07 - 3.08
poniedziałek - piątek

WAKACYJNE
WARSZTATY TWÓRCZE
- otwarte zajęcia dla dzieci
i młodzieży

W ramach zajęć uczestnicy wykonają prace
inspirowane słynnym obrazem „Krzyk”
Edvarda Muncha. W drugiej części bloku
warsztatowicze spotkają się z aktorką i
psychoterapeutką, która poprzez zabawę
i ćwiczenia głosowe pomoże im WYKRZYCZEĆ złość i agresję – tkwiące w nich negatywne emocje, ponieważ to właśnie krzyk
jest najbardziej pierwotną formą ich wyrazu i
uwolnienia. Warsztaty te pełnić będą funkcję
swoistego „oczyszczenia” i pomogą otworzyć
się na dialog z drugim człowiekiem

Galeria Sztuki, pl. Katedralny
Rynek
wstęp bezpłatny
org. Galeria Sztuki

▸ 24.08
piątek

Finał XX Turnieju
„Wakacyjna Przygoda
z Piłką”
boiska treningowe, Park Miejski
wstęp bezpłatny
org. MKS Miedź Legnica S.A.

W programie Letniej Pracowni Kreatywnej
liczne warsztaty: muzyczne, plastyczne,
ekologiczne, rękodzieło.

Klub Mieszkańców Agatka, ul. Asnyka
wpisowe - 10, 15 zł
org. Klub Mieszkańców „Agatka”

„Sztuka czytania”
Projekt ma na celu kampanię edukacyjną
opartą na upowszechnianiu czytania i
łączeniu aktywności czytelniczej z innego
rodzaju aktywnością kulturalną skierowaną
do dzieci, młodzieży i ich opiekunów z
Legnicy i okolic. Projekt polega na kilkumiesięcznym programie wydarzeń skoncentrowanych na książkach, czytelnictwie,
a odbywających się „pośród sztuki i przyrody”. W jego ramach organizowane będą
spotkania, wykłady i warsztaty plastyczne.

Galeria Sztuki, pl. Katedralny
Rynek
wstęp bezpłatny
org. Galeria Sztuki

▸ 31.08
piątek, godz. 10.00-13.00

Finał zawodów
Akcja Lato z LOK 2018
Strzelnica LOK, ul. Piastowska 6
wstęp bezpłatny
org. ZP LOK Legnica
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▸ 5.07

▸ 19.07

▸ 9.08

czwartek, godz. 11.00, 18.00

czwartek, godz. 11.00, 18.00

czwartek, godz. 11.00, 18.00

Kultura Dostępna

Kultura Dostępna

Kultura Dostępna

„Kobieta sukcesu”

„Wieża. Jasny dzień”

Reż. Robert Wichrowski. Wyst.: Agnieszka Więdłocha, Julia Wieniawa, Mikołaj
Roznerski. Polska 2018.
Lekka i przewrotna komedia romantyczna o
tym, że kiedy wydawać by się mogło, że straciliśmy wszystko, tak naprawdę dostajemy
od losu to, co najbardziej cenne.

Reż. Jagoda Szelc. Wyst.: Anna Krotoska, Małgorzata Szczerbowska, Rafał
Cieluch, Rafał Kwietniewski, Laila Hennessy. Polska 2017.
Pomiędzy kulturą i naturą. Pomiędzy materialnym i duchowym. Niedający się jednoznacznie zinterpretować, zaskakujący i
niepokojący debiut Jagody Szelc..

Kino HELIOS Legnica, ul. NMP
bilety - 10 zł
org. Kino Helios

Kino HELIOS Legnica, ul. NMP
bilety - 10 zł
org. Kino Helios

▸ 12.07

„Sztuka kochania. Historia
Michaliny Wisłockieji”
Reż. Maria Sadowska. Wyst.: Magdalena
Boczarska, Piotr Adamczyk, Justyna Wasilewska. Polska 2016.
Michalina Wisłocka, najsłynniejsza seksuolog
czasów PRL-u, walczy o wydanie książki,
która na zawsze odmieni życie seksualne
Polaków.

Kino HELIOS Legnica, ul. NMP
bilety - 10 zł
org. Kino Helios

▸ 16.08

czwartek, godz. 11.00, 18.00

czwartek, godz. 11.00, 18.00

Kultura Dostępna
„Pomiędzy słowami”

Kultura Dostępna

Reż. Urszula Antoniak. Wyst.: Jakub Gierszał, Andrzej Chyra, Christian Löber, Justyna
Wasilewska. Polska, Holandia 2017.
Stanisław ojciec prawnika z Berlina jest
ostatnią więzią łączącą chłopaka z Polską –
krajem, z którym świadomie zerwał kontakt…
Subtelny, pięknie sfotografowany film o tym,
co to znaczy być Polakiem.

Reż. Władysław Pasikowski. Wyst.: Marcin
Dorociński, Krzysztof Stroiński, Rafał Mohr,
Dorota Rabczewska. Polska 2018.
Kolejna odsłona w walce o dominację nad
Warszawą, toczonej między gangami z
Pruszkowa i Wołomina.

„Pitbull. Ostatni pies”

Kino HELIOS Legnica, ul. NMP

Kino HELIOS Legnica, ul. NMP
bilety - 10 zł
org. Kino Helios

▸ 18.07

▸ 26.07
czwartek, godz. 11.00, 18.00

Kultura Dostępna

środa, godz. 11.00

„Listy do M.3”

Klub Filmowy Osób
Niewidomych

Reż. Tomasz Konecki. Wyst.: Tomasz Karolak, Agnieszka Dygant , Piotr Adamczyk,
Borys Szyc. Polska 2017.
Bohaterowie przebojów „Listy do M.” i „Listy
do M.2” powracają! Gwiazdorska obsada,
wysokobudżetowa realizacja filmowa, humor, wzruszenia, przebojowa muzyka oraz
bohaterowie, których nie da się nie lubić..

„Gra Tajemnic”
Amerykański dramat biograficzny z elementami dreszczowca w reżyserii Mortena Tylduma przedstawia historię życia Alana Turinga,
brytyjskiego matematyka i szyfrologa, jednego z ojców informatyki. Akcja koncentruje się
na okresie II wojny światowej, kiedy to Turing
pracował nad rozpracowaniem niemieckiej
maszyny szyfrującej, sławnej Enigmy. Pokaz
organizowany w ramach projektu „Krajowy
zasób cyfrowych filmów z audiodeskrypcją
dla osób niewidomych”, realizowanego przez
Stowarzyszenie „De Facto”.

Filia Zbiorów Muzycznych
i Specjalnych LBP, ul. Mickiewicza
wstęp bezpłatny
org. PZN, LBP

bilety - 10 zł
org. Kino Helios

▸ 23.08
czwartek, godz. 11.00, 18.00

Kultura Dostępna
Kino HELIOS Legnica, ul. NMP
bilety - 10 zł
org. Kino Helios

„Twarz”
Reż. Małgorzata Szumowska. Wyst.: Mateusz Kościukiewicz, Agnieszka Podsiadlik,
Małgorzata Gorol. Polska 2018.
Współczesna baśń o człowieku, który stracił
twarz w wypadku. Po nowatorskiej operacji
wraca do rodzinnej miejscowości.

Kino HELIOS Legnica, ul. NMP
bilety - 10 zł
org. Kino Helios
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▸ 30.08
czwartek, godz. 11.00, 18.00

Kultura Dostępna
„Kobiety Mafii”
Reż. Patryk Vega. Wyst.: Olga Bołądź,
Agnieszka Dygant, Katarzyna Warnke, Aleksandra Popławska. Polska 2018.
Losy pięciu kobiet przecinają się w punkcie
bez odwrotu, a wydarzenia z ich udziałem
wstrząsają przestępczą mapą Warszawy .Soczysta sensacja, ruchomy komiks wypełniony
przemocą, brudnym seksem i niegrzecznym,
nierzadko groteskowym humorem.

Galeria Sztuki
pl. Katedralny 1, tel. 76 856 51 26
www.galeria.legnica.pl

Stowarzyszenie Kulturalne „Krajobrazy”
ul. Zielona 5/6;
tel. 76 86 23 832

Legnicka Biblioteka Publiczna
ul. Piastowska 22, tel. 76 722 60 21
www.biblioteka.legnica.eu

Towarzystwo Miłośników Legnicy
„Pro Legnica”
Rynek 5/6, tel. 76 852 59 48

Legnickie Centrum Kultury
ul. Chojnowska 2, tel. 76 723 37 00
www.lck.art.pl

Zarząd Oddziału PTTK
Rynek 27
tel. 76 856 51 63

Młodzieżowe Centrum Kultury
ul. Mickiewicza 3, tel. 76 723 33 40
www.mck.art.pl

Centrum Kształcenia Ustawicznego i
Językowego Kadr
Zamek Piastowski
tel. 76 862 21 39

Kino HELIOS Legnica, ul. NMP
bilety - 10 zł
org. Kino Helios

▸ 22.08

Muzeum Miedzi
ul. Partyzantów 3, tel. 76 862 49 49
www.muzeum-miedzi.art.pl

środa, godz. 11.00

„Młyn i krzyż”
Dramat historyczny z 2011 roku w reżyserii
Lecha Majewskiego. Pieter Bruegel maluje
obraz zatytułowany „Droga Krzyżowa”,
opowiadając przy tym losy dwunastu osób
uwiecznionych na płótnie. Pokaz organizowany w ramach projektu „Krajowy zasób
cyfrowych filmów z audiodeskrypcją dla
osób niewidomych”, realizowanego przez
Stowarzyszenie „De Facto”.

Filia Zbiorów Muzycznych
i Specjalnych LBP, ul. Mickiewicza
wstęp bezpłatny
org. PZN, LBP

Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. NMP 7, tel. 76 72 33 800 (801)
www.osir.legnica.pl
Teatr im. Heleny Modrzejewskiej
Rynek 39, tel. 76 723 35 05
www.teatr.legnica.pl
Klub Mieszkańców „Agatka”
ul. Artyleryjska 40f (pawilon)
tel. 76 72 30 983
Spółdzielczy Dom Kultury „Kopernik”
ul. Koziorożca 9, tel. 76 723 09 82
Spółdzielczy Dom Kultury „Atrium”
ul. Pomorska 19, tel. 76 856 11 61
Legnickie Stowarzyszenie Fantastyki
GLADIUS
www.gladius.glt.pl
Łemkowskie Stowarzyszenie Pieśni
i Tańca KYCZERA
ul. Zofii Kossak 5;
tel. 76 723 37 05
Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych
Emerytów
ul. Zielona 13 of.; tel. 604 184 190

Szkoła Podstawowa nr 4
ul. Piastowska 3
tel. 76 723 31 03
Szkoła Podstawowa nr 7
ul. Polarna 1
tel. 76 723 88 11
Szkolne Schronisko Młodzieżowe
ul. Henryka Jordana 17
tel. 76 862 54 12
MKS Miedż Legnica S.A.
Al. Orła Białego (Stadion, trybuna C)
tel. 76 744 26 67
Ośrodek Sportów Łuczniczych
STRZELEC
ul. Górnicza 9
tel. 693 456 883
Kino „HELIOS”
ul. Najświętszej Marii Panny 9
tel. 76 862 00 80
EBIS STUDIO Wrocław
www.japfest.pl
kontakt@japfest.pl

ORGANIZATORZY

Klub Filmowy Osób
NIewidomych

Szkoła Podstawowa nr 1
ul. Kamienna 20 A
tel. 76 854 65 38
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