
NIEKOŃCZĄCE SIĘ

W LEGNICY



od  1.07   I  codziennie  I  godz. 10.00-20.00 
Wakacje na 
AQUAFUN LEGNICA  
• Letni Park Wodny Aquafun Legnica 
• org. Strefa Aktywności Gospodarczej
• bilety

2.07   I  sobota  I  godz. 17.30 
Letnie Granie w Legnicy  
Scena Kosmiczna: Paweł Sznajder  
i Damian Perczuk
• Arena Gwiezdna, Osiedle Kopernik 
• org. LCK 
• wstęp wolny
W cyklu letnich występów lokalnych artystów, dla 
których sceną stanie się całe miasto, wystąpią: 
Paweł Sznajder (Serby/Głogów) oraz Damian  
Perczuk (Katowice). Muzyką zajmują się od około 
dekady, wspólnie występują od roku. W ich muzyce 
przenikają się wpływy funky, reggae, bluesa, popu,  
a nawet metalu. Paweł jest multiinstrumentalistą,  
wokalistą i gitarzystą, zdobywcą wielu nagród  
i wyróżnień, uczestnikiem The Voice of Poland.  
Inspirują go Jason Mraz, John Mayer, Gentleman,  
Bob Marley i Eric Clapton. Damian gra na perkusji  
oraz instrumentach perkusyjnych, bębni też  
w metalowym zespole Invinity. Inspiruje go kanadyj-
ska grupa Spiritbox oraz ormiański pianista jazzowy  
Tigran Hamasyan. 

4-6.07   I  poniedziałek - środa   
XXV Międzynarodowy Festiwal  
Folklorystyczny „Świat pod Kyczerą”
4.07   I  poniedziałek  I  godz. 15.30
 ■ parada  /ulica Najświętszej Marii Panny/ 
 ■ Gala Koncertowa  /Akademia Rycerska/
5.07   I  wtorek  I  od godz. 10.00
 ■ warsztaty artystyczne,  
 ■ prezentacje rzemiosła ludowego, 
 ■ prezentacje kulinariów,  
 ■ kiermasz wydawnictw.   
  /Sala Maneżowa Akademii Rycerskiej/

6.07   I  środa   
 ■ „Świat pod Kyczerą” odwiedzi placówki  
  wychowawczo-oświatowe
Udział w festiwalu potwierdziły zespoły z Meksyku, 
Serbii, Chile, Nepalu, Turcji, Ukrainy oraz - po raz  
pierwszy - z Burundi i Panamy. 
• org. Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca „Kyczera” 
• wstęp wolny

4-25.07   I  zawsze w poniedziałki  I  godz. 19.00 
Kobiecy lipiec 
- trening funkcjonalny
• boiska treningowe w parku Miejskim 
• org. OSiR 
• wstęp wolny, zgłoszenia
Akcja zachęcająca panie do aktywnego spędzenia 
czasu na wolnym powietrzu. W programie:  
ćwiczenia obwodowe, zajęcia rozciągające oraz ćwi-
czenia wzmacniające.

8.07   I  piątek  I  godz. 17.00 
Festyn na Piekarach C  
„W piątek o piątej”
• tereny zielone przy Szkole  
 Podstawowej Nr 20 
• org. OSiR 
• wstęp wolny
W programie moc atrakcji i dobrej zabawy:  
konkursy, gry oraz zabawy z nagrodami dla dzieci  
i całych rodzin, dyskoteka pod chmurką, dmuchań-
ce, słodka gastronomia, pokazy taneczne, wokalne  
i artystyczne. 

10.07   I  niedziela  I  godz. 7.00-15.00 
Jarmark Staroci  
• Rynek 
• org. TML Pro Legnica
• wstęp wolny

10.07   I  niedziela  I  godz. 15.30 
Letnie Granie w Legnicy  
Scena Parkowa: „Royal Beggars”
• przy fontannach w Parku Miejskim 
• org. LCK 
• wstęp wolny
W cyklu prezentacji lokalnych artystów realizo-
wanym w przestrzeniach miasta wystąpi kapela, 
która gra szeroko rozumianego hard rocka, 
w większości własne kompozycje. Chociaż mieszkają  
w Jaworze i Chojnowie, na próbach spotykają się 
w Legnicy. Od dwóch lat grają w składzie: Mag-
dalena Radwańska (wokal), Cezary Cezary (perku-
sja), Dawid Kudryński (bas) oraz Szymon Cichocki  
(gitara). W 2019 roku razem zdobyli pierwsze miejsce 
na przeglądzie Sound War. 
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12.07   I  wtorek  I  godz. 10.00
21.07   I  czwartek  I  godz. 10.00 
Turniej plażowej piłki nożnej 
KORMORAN CUP
• Kąpielisko KORMORAN 
• org. OSiR 
• wstęp wolny dla uczestników

12.07   I  wtorek  I  godz. 19.15 
Międzynarodowy Festiwal Organowy
31. Legnickie Wieczory Organowe
Bernhard Gfrerer, Klaudiusz Baran
• Ewangelicki Kościół Marii Panny 
• org. LCK 
• wstęp wolny
Na organach zagra Bernhard Gfrerer, jeden z naj-
bardziej uznanych wirtuozów tego instrumen-
tu, dyrektor muzyczny kościoła franciszkanów  
w Salzburgu. Towarzyszyć mu będzie Klaudiusz Baran, 
pierwszy polski akordeonista uhonorowany Nagrodą 
Muzyczną Fryderyka. W programie niecodziennego 
duetu znajdą się utwory J.S. Bacha. W.A. Mozarta,  
E. Gigouta, E.Griega, A. Guilmanta oraz F. Felixa  
Mendelssohna-Bartholdy`ego.

15.07   I  piątek  I  godz. 17.00
„Czas ucieka, wieczność czeka.
Postscriptum” -  wernisaż 
• Muzeum Miedzi, Akademia Rycerska
• org. Muzeum Miedzi
• wstęp wolny
Otwarcie wystawy poświęconej pamięci Bernarda 
Marka Adamowicza (zm. 2020), kolekcjonera me-
dali papieskich, inicjatora „Medalierskich rozmów 
z Janem Pawłem II”. Legniczanin był również jednym  
z założycieli i pierwszym prezesem Polskiego  
Stowarzyszenia Sztuki Medalierskiej. 

15.07   I  piątek  I  godz. 17.00
Letnie Granie w Legnicy  
Scena Poetów: „Nezisvitu”
• Osiedle Piekary, przy Zespole Szkół Integracyjnych
• org. LCK 
• wstęp wolny
Nezisvitu (po polsku „nie z tego świata”) to pocho-
dzące z Ukrainy trio, które razem gra od dwóch lat. 
Zespół w składzie: Dima Tytarenko, Tiana Tytarenko  
i Sergij Pinczuk wykonuje własne utwory z pogranicza  
lirycznego pop-rocka z elementami funku oraz  
reggae. Ich inspiracją jest muzyka Boba Marleya,  
Erica Claptona, BB Kinga, Johna Mayera, Richarda   
Bono, Siergieja Babkina i Okean Elzy. Poza Legnicą  
zaprezentowli się dotychczas m.in. na Łemkowskiej 
Watrze w Ługach i Wysocstock 21 w Złotoryi. 

17.07   I  niedziela  I  godz. 14.00, 16.00, 18.00
Legnicki Spływ Kajakowy 
• start: wodospad przy ul. Jaworzyńskiej 
 meta: błonia przy kościele św. Jacka
• org. OSiR
• wstęp 20 zł / os.
Organizator zapewnia sprzęt oraz zabezpiecza 
spływ. Na mecie na każdego uczestnika czekać  
będzie kiełbaska z grilla.

22.07   I  piątek  I  godz. 17.30
Letnie Granie w Legnicy  
Koncert zepołu „Diler Music Band”
• Kartuzy (ul. Nadbrzeżna, przy siłowni LBO) 
• org. LCK 
• wstęp wolny
W kolejnej odsłonie cyklu letnich koncertów wy-
stąpi założona w 2016 roku formacja, która wyko-
nuje szeroko pojętą muzykę rockową bazując na 
własnych kompozycjach oraz autorsko zaaranżo-
wanych coverach polskich wykonawców. W skład 
zespołu wchodzą: Olimpia Semieńczuk (wokal), 
Sławek Kubiś (instrumenty klawiszowe), Włodek 
Odorczuk (perkusja), Jacek Kłapkowski (bas),  
Se Hal (gitara solowa) oraz Pietras (gitara solowa). 

22.07   I  piątek  I  godz. 21.00
Legnicka Akademia Filmowa  
Kino na dachu -  „Animator 2022” 
• dach Galerii Piastów (wejście od Kina Helios) 
• org. LCK 
• wstęp wolny
Pokaz filmów animowanych nagrodzonych na  
poznańskim Międzynarodowym Festiwalu Filmów  
Animowanych „Animator”.

23.07   I  sobota  I  godz. 14.00 
Legnickie Spacery Historyczne 
- Tajemnice Domu Strzeleckiego
• park Miejski, Dom Strzelecki 
• org. Muzeum Miedzi, Urząd Miasta Legnicy
• zapisy (ilość miejsc ograniczona)
Po dwóch latach przerwy Legnickie Spacery 
wyruszają w miasto! Miejscem pierwszego 
spotkania będzie niedostępny przez wiele 
lat Dom Strzelecki i jego historia 
związana z najważniejszymi miejskimi 
imprezami plenerowymi. O dziejach  
budowli i jej niezwykłych gościach 
opowie Konrad Byś, badacz 
z legnickiego Muzeum Miedzi.
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23.07   I  sobota  I  godz. 15.00 
Piaskownica 2022 
- konkurs rzeźby w piasku
• Kąpielisko Kormoran 
• org. OSiR 
• wstęp wolny dla uczestników
W programie: Dzień Baniek Mydlanych, zabawy  
z maskotką - Kicią Kocią oraz Święto Kolorów. 

23.07   I  sobota  I  godz. 17.30 
MKS Miedź Legnica S.A. vs Lech Poznań
Mecz Ekstraklasy piłki nożnej  
• Stadion im. Orła Białego 
• org. MKS Miedź Legnica S.A.
• bilety

23.07   I  sobota  I  godz. 21.00
Legnicka Akademia Filmowa  
Kino na dachu
„Nawet myszy idą do nieba”  
• dach Galerii Piastów (wejście od Kina Helios) 
• org. LCK 
• wstęp wolny
Porywająca, obsypana nagrodami animacja w reży-
serii Jana Bubeníčka i Denisy Grimmovej o odwadze  
i - z pozoru niemożliwej -  przyjaźni między odwiecz-
nymi wrogami: myszką i lisem, których los niespodzie-
wanie rzuca w zaświaty...

29.07   I  piątek  I  godz. 17.30
Letnie Granie w Legnicy  
Scena Kosmiczna: Marcin Antonowski
• Osiedle Kopernik, Gwiezdna Arena 
• org. LCK 
• wstęp wolny
W kolejnej odsłonie cyklu letnich koncertów wystą-
pi młody artysta z Kluczborka, który w bluesowo 
-rockowym klimacie zaprezentuje  własne utwory  
inspirowane twórczością tak różnorodnych artystów, 
jak  ABBA, Rush i Gojira.

29.07   I  piątek  I  godz. 21.00
Legnicka Akademia Filmowa  
Kino na dachu
„Ars Electronica 2021”  
• dach Galerii Piastów (wejście od Kina Helios) 
• org. LCK 
• wstęp wolny
Pokaz filmów zaprezentowanych podczas ubiegło-
rocznego festiwalu Ars Electronica, jednej z najwięk-
szych imprez tego typu na świecie, która od 1979 roku 
odbywa się w austriackim Linzu. Prix   Ars Electronica 
to najbardziej uhonorowany i najstarszy konkurs sztuki 
mediów na świecie.

30.07   I  sobota  
MKS Miedź Legnica S.A. vs Warta Poznań
Mecz Ekstraklasy piłki nożnej  
• Stadion im. Orła Białego 
• org. MKS Miedź Legnica S.A.
• bilety

30.07   I  sobota  I  godz. 21.00
Legnicka Akademia Filmowa  
Kino na dachu - „Belle”  
• dach Galerii Piastów (wejście od Kina Helios) 
• org. LCK 
• wstęp wolny
Najnowszy obraz Mamoru Hosody, jednego z niekwe-
stionowanych mistrzów współczesnego kina anime, 
który od przeszło dwóch dekad zachwyca swoimi ry-
sunkowymi wizjami. Niezwykłe połączenie wizji wirtu-
alnego świata i gotyckich wizji. Piękna i Bestia w świe-
cie anime, którego bohaterka szuka własnej, życiowej 
drogi.

od  1.08   I  piątek - niedziela  I   
Animacje w Rynku
• Rynek 
• org. Urząd Miasta Legnicy
• wstęp wolny
W programie: konkursy, gry oraz zabawy z nagrodami 
dla dzieci i całych rodzin.

1-29.08   I  poniedziałki  I  godz. 19.00 
Joga pod chmurką
• boiska treningowe w parku Miejskim 
• org. OSiR 
• wstęp wolny, zgłoszenia
W programie płynne praktyki w kreatywnym uję-
ciu z mocnym akcentem Vinyasa Yogi. Odprężające  
i harmonizujące ćwiczenia, którym nie brakuje  
fizycznych wyzwań. Zajęcia prowadzone będą przez 
Olgę Pirecką, certyfikowanego nauczyciela Vinyasa 
Yoga..

3-13.08   
29. Legnicka Akademia Filmowa
Warsztaty Filmu Animowanego
12.08 I  piątek  I  godz. 20.00
 ■ Performans audiowizualny fotografii  
  Eadwearda  Muybridge’a zrealizowany  
  przez Krzysztofa Pawlika i Sandro Mungianu 
  /Sala Maneżowa Akademii Rycerskiej/
13.08 I   sobota  I  godz. 18.00
 ■ Gala Festiwalowa  
  /Sala Królewska Akademii Rycerskiej/
• org. LCK
• wstęp wolny
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4.08   I   czwartek  I  godz. 21.00
Legnicka Akademia Filmowa  
Kino na dachu  
„The Nose or the Conspiracy of Mavericks” 
• dach Galerii Piastów (wejście od Kina Helios) 
• org. LCK 
• wstęp wolny
Film w reżyserii A.Khrzhanovskiego oparty na 
dwóch genialnych rosyjskich klasykach: noweli „Nos”  
Mikołaja Gogola i operze pod tym samym tytułem 
autorstwa kompozytora Dymitra Szostakowicza. 
Dzieło dedykowane jest prekursorom nowych  
gatunków w sztuce, ludziom wyprzedzającym swoje 
czasy, wystarczająco odważnym, by nie bać się płynąć 
pod prąd...

5.08   I  piątek  I  godz. 21.00
Legnicka Akademia Filmowa  
Kino na dachu - „My Favorite War” 
• dach Galerii Piastów (wejście od Kina Helios) 
• org. LCK
• wstęp wolny
Historia z przeszłości, która wiele mówi o współ-
czesnych czasach. Obsypany nagrodami łotewsko 
-norweski film dokumentalny z 2020 roku, wyre-
żyserowany i napisany przez Ilze Burkovska Jacob-
sen. Film opowiada o osobistych doświadczeniach  
reżyserki związanych z dorastaniem na sowieckiej  
Łotwie w czasach zimnej wojny, latach 1970-1990.

6-7.08   I  sobota - niedziela  I  godz. 10.00
13-14.08   I  sobota - niedziela  I  godz. 10.00

Legnicka Akademia Filmowa  
Filmowe poranki dla dzieci 
• Kino Piast 
• org. LCK
• wstęp wolny
Tradycja Legnickiej Akademii Filmowej i prawdzi-
wa gratka dla milusińskich, którzy w towarzystwie  
rodziców, przyjaciół i kolegów będą mogli śledzić  
zmagania animowanych bohaterów.

6.08   I  sobota  I  godz. 14.00 
Legnickie Spacery Historyczne 
- 150 lat legnickiego, spiżowego lwa
• Park Miejski, pomnik  
• org. Muzeum Miedzi, UM Legnica
• wstęp wolny
4 sierpnia obchodzić będziemy 150 rocznicę  
odsłonięcia pomnika upamiętniającego żołnierzy 
poległych w wojnie prusko-francuskiej 1870/71 roku.  
O bitwie, która zadecydowała o jego ufundowaniu  
oraz dwóch rzeźbiarzach - jego twórcach opowie  
Konrad Byś, badacz z legnickiego Muzeum Miedzi. 

6.08   I  sobota  I  godz. 17.30
Letnie Granie w Legnicy  
Scena Poetów: Milena Konieczna
• Osiedle Piekary, przy Zespole Szkół Integracyjnych
• org. LCK 
• wstęp wolny
W cyklu letnich koncertów w wykonaniu lokalnych 
artystów usłyszymy 15-letnią wokalistkę z Nowo-
grodźca, która na scenie występuje od 6 roku życia  
a w swoim dorobku ma już pierwszy singiel. Śpie-
wa szeroko pojętą muzykę rozrywkową, jej ulubione 
gatunki to soul i jazz. Często śpiewa własne utwory,  
inspirowane muzyką Etty James, Arethy Franklin, 
Mietka Szcześniaka i Ralpha Kamińskiego.

6.08   I  sobota  I  godz. 21.00
Legnicka Akademia Filmowa  
Kino na dachu - „Ruben Brandt” 
• dach Galerii Piastów (wejście od Kina Helios) 
• org. LCK
• wstęp wolny
Węgierski, animowany thriller kryminalny z 2018 roku 
w reżyserii Milorada Krsticia. Ruben Brandt, znany 
psychoterapeuta, z pomocą czwórki swoich pacjen-
tów regularnie i z powodzeniem okrada takie miejsca, 
jak Luwr czy Tate Gallery...

7.08   I  niedziela  I  godz. 21.00
Legnicka Akademia Filmowa  
Kino na dachu - „Away” 
• dach Galerii Piastów (wejście od Kina Helios) 
• org. LCK
• wstęp wolny
Animowany film niemy z 2019 roku, napisany  
i animowany przez Gintsa Zilbalodisa, łotewskiego fil-
mowca, który jest również autorem ścieżki dźwięko-
wej. Inspirujący film drogi opowiadający o wędrówce 
chłopca, który wyrusza w świat, by osiągnąć nieznany 
cel. A podąża za nim mroczny potwór...

8.08   I  poniedziałek  I  godz. 21.00
Legnicka Akademia Filmowa  w Kinie Helios
• Kino Helios 
• org. LCK
• wstęp wolny
Pokaz filmów zrealizowanych podczas Warsztatów 
Filmu Animowanego
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14.08   I  niedziela   I godz. 7.00-15.00 
Jarmark Staroci  
• Rynek 
• org. TML Pro Legnica
• wstęp wolny 

15.08   I  poniedziałek  I  godz. 14.00, 16.00, 18.00
Legnicki Spływ Kajakowy 
• Kaczawa, start: wodospad przy ul. Jaworzyńskiej,  
 meta: na wysokości kościoła św. Jacka
• org. OSiR
• wstęp 20 zł / os.
Organizator zapewnia sprzęt oraz zabezpiecza  
spływ. Na mecie, na uczestników czekać będzie grill  
z kiełbaskami! 

15.08    I  poniedziałek  I  godz. 17.00 
Rodzinny Festyn na Zakaczawiu
• międzywale przy kościele św. Jacka 
• org. OSiR 
• wstęp wolny
W programie tradycyjny Festyn Pierogowy, prezen-
tacje kulinarne Kół Gospodyń Wiejskich, gry oraz   
zabawy z nagrodami dla dzieci i całych rodzin,  
muzyka, słodka gastronomia, pokazy taneczne,  
wokalne i artystyczne.

20.08   I  sobota  I  godz. 17.00
Letnie Granie w Legnicy  
Scena Wielkopolska: ALICE IN WONDERLAND
• plac Powstańców Wielkopolskich
• org. LCK 
• wstęp wolny
Koncert nowej, legnickiej formacji rockowej w składzie:  
Alicja Zelek (wokal), Krzysztof „Pawik” Pawiłowski  
(gitara), Jarosław Rabczenko (gitara), Piotr Porada 
(bas) oraz Przemysław „Zbroja” Zbroiński (perkusja).
Grupa wciąż szuka rockowych inspiracji wśród takich  
wykonawców, jak O.N.A., Maanam, Agnieszka Chy-
-lińska, Guns N’ Roses  czy Małgorzata Ostrowska.   

20.08   I  sobota  I  od godz. 9.00
Lato z Radiem  
• park Miejski, Polana Angielska
• org. Polskie Radio, LCK, UM Legnica
• wstęp wolny
„Mamy siebie - pochwalmy się Polską”, pod takim 
hasłem do Legnicy zawita Program 1 Polskiego Ra-
dia.  W mieście zagoszczą również Muzyczna Jedynka 
oraz Polskie Radia Extra. Program poprowadzą: Sława 
Bieńczycka, Roman Czejarek, Agnieszka Kunikowska, 
Joanna Racewicz i Daniel Wydrych. Na legniczan cze-
kać będą specjalne atrakcje i niespodzianki, konkursy 
z nagrodami: popularne „Skojarzenia” oraz „Koszyk”. 
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9.08   I   wtorek  I  godz. 21.00
Międzynarodowy Festiwal Organowy
31. Legnickie Wieczory Organowe
Maria Pomianowska, Mingije You, Zbigniew  Gach 
• Ewangelicki Kościół Marii Panny 
• org. LCK 
• wstęp wolny
Niezwykły duet unikalnych instrumentów czyli wy-
stęp profesor Marii Pomianowskiej, multiinstru-
mentalistki, która od ponad 30 lat bada kultury 
muzyczne Polski i Azji oraz jej chińskiej stażystki  
Mingjie Yu. Ich wspólne muzykowanie to absolutnie 
nowatorskie połączenie barwy, emocji oraz wrażliwo-
ści chińskiej, antycznej cytry zheng ze światem pol-
skich instrumentów smyczkowych: suki biłgorajskiej 
i fideli płockiej. Na organach towarzyszyć im będzie 
Zbigniew Gach, absolwent Uniwersytetu Muzyczne-
go Fryderyka Chopina w Warszawie. W programie  
tradycyjne utwory chińskie oraz kompozycje  
F. Chopina, J.S. Bacha, F. Mendelsohna-Bartholdy`ego 
oraz M. Pomianowskiej.

13.08   I  sobota  
MKS Miedź Legnica S.A. vs Zagłębie Lubin
Mecz Ekstraklasy piłki nożnej  
• Stadion im. Orła Białego 
• org. MKS Miedź Legnica S.A.
• bilety

13.08   I  sobota  
Międzynarodowa Gala Kickboxingu
World Associaton of Kickboxing
Polska vs USA  
• Qubus Hotel 
• org. Polski Związek Kickboxingu,  
 POLKON FIGHT
• zaproszenia / bilety

13.08   I  sobota  I  godz. 17.30
Letnie Granie w Legnicy  
Scena Leśna: Monika Workun
• boisko przy ul. Makuszyńskiego
• org. LCK 
• wstęp wolny
W cyklu letnich koncertów wystąpi 20-letnia legni-
czanka, która na scenie występuje od 2015 roku, 
komponuje również własną muzykę z autorski-
mi tekstami. Inspiruje się twórczością Ewy Bem,  
Agnieszki Osieckiej, Meli Koteluk i Korteza. Na  
Leśnej Scenie wykona polskie i zagraniczne covery  
z akompaniamentem gitary.



23.08   I  wtorek  I  godz. 21.00
Międzynarodowy Festiwal Organowy
31. Legnickie Wieczory Organowe
Łukasz Długosz, Roman Perucki 
• Ewangelicki Kościół Marii Panny 
• org. LCK 
• wstęp wolny
Wystąpią: wirtuoz fletu, prof. Łukasz Długosz, znako-
mity solista i kameralista, którego koncerty były wielo-
krotnie transmitowane przez najważniejsze rozgłośnie 
radiowe: BBC Radio 3, NDR, SWR, BR4, Deutschland 
Radio Kultur, Polskie Radio 2, Radio France. Na orga-
nach towarzyszyć mu będzie prof. Roman Perucki, 
który występował w niemal wszystkich ważniejszych 
ośrodkach muzycznych w Polsce oraz w Europie,  
a także Japonii, Chinach, Australii, Meksyku, Amery-
ce Południowej i USA. W programie muzyka XIX i XX 
wieku: Cesar Franck, Feliks Mendelssohn-Bartholdy,  
Aleksander Guillmant, Ignacy Jan Paderewski,  
Theobald Boehm a na zakończenie Wojciech Kilar. 

27.08   I  sobota  
MKS Miedź Legnica S.A. vs Lechia Gdańsk
Mecz Ekstraklasy piłki nożnej  
• Stadion im. Orła Białego 
• org. MKS Miedź Legnica S.A.
• bilety

28.08   I  niedziela  I  godz. 17.00
Letnie Granie w Legnicy  
Scena Parkowa: KARA.TE
• przy fontannach w parku Miejskim
• org. LCK 
• wstęp wolny
Kolejny solowy projekt, Karoliny Trałki, wcześniej  
występującej pod pseudonimem Karlla. Znana z 
melancholijnych, północnych brzmień legnicka son-
gwriterka czerpie inspiracje z minimalistycznego, 
skandynawskiego gramoa. Niektórzy uważają, że  
w jej głosie słychać Björk. Występowała w legnic-
kim debiutanckim cyklu „freestage”, na festiwalach  
Songwriter Łódź, Slot Art czy Sofar Sounds, w Muzy-
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do 10.07  I  wtorek - niedziela  I  godz. 12.00-18.00 

30. Międzynarodowy Konkurs Sztuki Złotniczej 
DOTYK  
• Galeria Sztuki, pl. Katedralny 
• wstęp wolny 
• org. Galeria Sztuki
Cykliczny Międzynarodowy Konkurs Sztuki Złotniczej 
to wiodące wydarzenie Legnickiego Festiwalu SRE-
BRO, organizowanego przez Galerię Sztuki w Legnicy 
od 1979 r. Konkurs ma charakter czysto artystyczny, 
preferuje pomysł i sens wypowiedzi twórcy na zada-
ny temat. Interpretacja tematu i artystyczna wartość 
wypowiedzi są podstawowym kryterium decydującym 
o kwalifikacji prac na wystawę. Tematem 30. edycji 
konkursu jest Dotyk. Temat tegorocznego konkursu 
odnosi się do zmysłu, który nierozłącznie związany 
jest z biżuterią, niesie szczególny ładunek intymności i 
bezpieczeństwa, ale też - w czasie globalnej pandemii 
i eskalacji konfliktów - lęku i zagrożenia. W swoich pra-
cach wielu artystówi odniosło się do wojny w Ukrainie, 
zwracając uwagę na ambiwalentny wydźwięk tytuło-
wego „dotyku”. Zwycięzcą został uznany polski twór-
ca prof. Andrzej Szadkowski. Prezentowana biżuteria 
pełni nie tylko funkcje użytkowe czy dekoracyjne - w 
większości są to pełnoprawne dzieła sztuki, wyrażają-
ce artystyczne przesłanie i wizje.

do 14.08  I  wtorek - niedziela  I  godz. 12.00-18.00 

Wystawa pokonkursowa
WYSTAWA SZKIC MA MOC 
• Galeria Ring, Rynek 
• wstęp wolny 
• org. Galeria Sztuki
Prezentacja prac nadesłanych na konkurs w ramach 
Międzynarodowej Wystawy Satyrykon. Spośród na- 
desłanych 220 szkicowników jury zakwalifikowało 38 
dzieł, których najistotniejszą cechą jest intymność 
i otwartość formy, ogrom treści i energii.

do  14.08  I  wtorek - niedziela  I  godz. 12.00-18.00 

ŁUKASZ JANKOWICZ 
„Mur i beton” 
• Galeria Sztuki, pl. Katedralny 
• wstęp wolny 
• org. Galeria Sztuki
Wystawa laureata 30. Ogólnopolskiego Przeglądu  
Malarstwa Młodych PROMOCJE 2021, absolwenta  
warszawskiej ASP.  Łukasz Jankowicz od kilku lat do-
kumentuje pomniki, by następnie ukazać je w formie 
malarskiej. Malując rzeźby wskrzesza jednocześnie 
te zniszczone po 1989 roku, uczestnicząc w ten spo-
sób w niekończącej się dyskusji o słuszności stawiania  
i burzenia pomników.

cznej Bitwie Radia Wrocław, 
śpiewała na żywo w radio-
wej Czwórce. W 2016r. wy-
dała EP-kę „Homemde” 
a na najbliższe miesiące  
zapowiada nowe wydawnic-
two. Na parkowej scenie za-
prezentuje solo act oparty na 
muzyce elektronicznej z ele-
mentami instrumentów analo-
gowych.
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Wystawa jest hołdem i wyrazem wdzięczności śro-
dowiska artystów - medalierów dla Bernarda Marka  
Adamowicza, współtwórcy i pierwszego Prezesa 
Polskiego Stowarzyszenia Sztuki Medalierskiej, po-
pularyzatora myśli i filozofii św. Jana Pawła II, osoby 
zasłużonej dla popularyzacji i krzewienia sztuki meda-
lierskiej w Polsce. Bernard M. Adamowicz zasłynął jako 
kolekcjoner medali papieskich. Fascynacje małą formą 
reliefu przełożył na ożywienie środowiska medalierów 
i rzeźbiarzy, których nakłonił do udziału w realizacji cy-
klu wystaw: Medalierskie rozmowy z Janem Pawłem II. 
W jego ramach najwybitniejsi polscy artyści stworzyli 
ponad 200 medali, nawiązujących do pontyfikatu pa-
pieża Polaka.  

do  30.09 I  środa - piątek  I  godz. 10.00-17.00 
       I  sobota -niedziela  I  godz. 11.00-17.00   

Jubileusz.  
KRZYSZTOF SKÓRCZEWSKI. Miedzioryty
• Muzeum Miedzi, gmach główny 
• bilety, wstęp wolny w soboty i 1. środę miesiąca
• org. Muzeum Miedzi
W tym roku Muzeum Miedzi w Legnicy świętuje 
podwójny jubileusz. Pierwszy to 60. rocznica po-
wołania do życia instytucji, druga wiąże się z 75. 
rocznicą urodzin autora pierwszych współczesnych 
miedziorytów, które wzbogaciły kolekcję placówki. 
Krzysztof Skórczewski jest najwybitniejszym pol-
skim artystą uprawiającym tzw. czysty miedzioryt. 
Legnickie Muzeum, jako jedyna instytucja w Polsce, 
ma kompletny zbiór jego prac (ponad 250 dzieł). Le-
gnicką kolekcję wzbogacają szkice, odbitki próbne  
i miedziane matryce ofiarowane przez artystę. Mie-
dzioryt zdaje się najbardziej odpowiadać tempera-
mentowi artystycznemu Krzysztofa Skórczewskiego, 
jak również jego metaforyczno-fantazyjnym wizjom 
świata. Miejsca odwiedzane na przestrzeni wielu lat 
stawały się dla artysty inspiracjami do tworzenia gra-
fik. Zdarzało się, że pomysł na nową pracę powstawał 
podczas podróży. Większość jego dział inspirowanych 
jest architekturą, pejzażami, wędrówkami, a także na-
turą i poezją -  oniryczne „kamienne miasta”, „wiszące 
ogrody”, weduty, zrodzone z potrzeby penetrowania 
przestrzeni, zabawy z krajobrazem-labiryntem. 

do  30.08  I  środa - piątek  I  godz. 10.00-17.00 
        I  sobota - niedziela  I  godz. 11.00-17.00   

Międzynarodowa Wystawa 
SATYRYKON – LEGNICA 2022 
• Muzeum Miedzi, Akademia Rycerska 
• bilety, wstęp wolny w soboty i 1. środę miesiąca
• org. LCK

od  18.08  I  wtorek - niedziela  I  godz. 12.00-18.00  

JULIA ŚWITAJ 
„Czupiradło” 
• Galeria Ring, Rynek 
• wstęp wolny 
• org. Galeria Sztuki
Wystawa laureatki 29. Ogólnopolskiego Przeglądu 
Malarstwa Młodych PROMOCJE 2019, absolwent-
ki katowickiej ASP. Tematem przewodnim wystawy 
są dehumanizacja i zwierzęcość – przedstawienie  
ludzkiej natury w oparciu o wierzenia religijne oraz mi-
tologię słowiańską, a także porównywanie w jaki spo-
sób dawne przyzwyczajenia i zakorzenione w świado-
mości problemy społeczne widoczne są w dzisiejszych 
czasach. Artystka w swojej twórczości odnosi się do 
postaci kozłów ofiarnych, symboli wierzeń zaczerpnię-
tych z mitologii słowiańskiej czy religii chrześcijańskiej, 
wyimaginowanych wrogów, którzy uosabiają nasze 
lęki, ale też kruchego ego czy poczucia wyższości.

do  30.08  I  środa - piątek  I  godz. 10.00-17.00 
        I  sobota -niedziela  I  godz. 11.00-17.00   

„Wielkie ssaki epoki lodowcowej”
• Muzeum Miedzi, gmach główny 
• bilety, wstęp wolny w soboty i 1. środę miesiąca  
• org. Muzeum Miedzi
Ekspozycja przygotowana przez Muzeum Ziemi, in-
stytucję Polskiej Akademii Nauk w Warszawie poświę-
cona jest wielkim ssakom, które żyły na terenach Polski 
w plejstocenie, nazywanym często epoką lodowcową, 
kiedy to doszło do kilku gwałtownych, następujących 
po sobie ochłodzeń i ociepleń klimatu o globalnym 
zasięgu. Na wystawie zobaczymy kości mamuta, no-
sorożca włochatego, niedźwiedzia jaskiniowego, tura, 
prażubra, jelenia olbrzymiego i słonia leśnego, które 
wyginęły wiele tysięcy lat temu. Zwiedzający będą 
mogli poznać warunki, w jakich te zwierzęta żyły,  
zobaczyć jak wyglądały, czym się żywiły i zastano-
wić się, dlaczego nie przetrwały do naszych czasów.  
Większość eksponatów pochodzi z piaskowni  
w Pyskowicach. Szczątki słonia leśnego znaleziono  
w Górze Kalwarii, pozostałe w Grodzisk Mazowieckim, 
Warszawie oraz w jaskiniach: Komarowej, Nietoperzo-
wej i Raptawickiej.

od  15.07   I  środa - piatek  I  godz. 10.00-17.00 
        I  sobota-niedziela  I  godz. 11.00-17.00   

„Czas ucieka, wieczność czeka. Post scriptum”
Wystawa poświęcona pamięci Bernarda Marka 
Adamowicza
• Muzeum Miedzi, Akademia Rycerska 
• bilety, wstęp wolny w soboty i 1. środę miesiąca
• org. Muzeum Miedzi
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Wystawę tworzą prace nadesłane na tegoroczny kon-
kurs rysunków satyrycznych, którego tematem wiodą-
cym jest „Szkoła”, natomiast drugą kategorię tradycyj-
nie stanowi „Żart i satyra”. Międzynarodowa Wystawa 
SATYRYKON jest konkursem otwartym dla rysowni-
ków, grafików, malarzy, rzeźbiarzy, plakacistów i foto-
grafików. Co roku na Satyrykon wpływają tysiące prac 
kilkuset autorów z kilkudziesięciu krajów świata.

do  27.08  I  wtorek - sobota    

YURII  LEVSHYN  
- najlepszy debiut Satyrykonu 2022
• Galeria Satyrykon, Rynek 
• wstęp wolny 
• org. LCK
Satyrykon od wielu lat promuje młodych twórców, 
którzy wkraczają w dorosłe życie artystyczne. W tym 
roku po raz pierwszy na Satyrykon zgłosił swoje pra-
ce Yurii Levshyn, który zdobył II nagrodę, srebrny me-
dal za pracę „Cenzura” w dziale tematycznym ŻART 
i SATYRA. Jest grafikiem i ilustratorem, pochodzi z 
Ukrainy, obecnie mieszka w Polsce. Jest absolwentem 
Collegium da Vinci w Poznaniu. Zajmuje się projekto-
waniem graficznym, grafiką warsztatową i ilustracją. 
Swoimi pracami stara się mówić o rzeczach mu bli-
skich i codziennych, o tym co go niepokoi ale i o tym, 
co go zachwyca. W jego grafikach często można do-
strzec komentarz dotyczący aktualnych wydarzeń.

do  2.09  I  wtorek - sobota    

„Nie tylko nóżki! Kabarety i rewie  
dwudziestolecia międzywojennego w Polsce” 
• Teatr im. Heleny Modrzejewskiej 
• wstęp wolny 
• org. LCK
Przypomnienie twórczości kabaretowej dwudziesto-
lecia międzywojennego w Polsce. Kanwą narracji są 
fragmenty tekstów Juliana Tuwima, Mariana Hemara, 
Andrzeja Własta i innych autorów, wybrane według 
klucza odniesień do rzeczywistości społecznej, oby-
czajowej, kulturalnej i politycznej. 

od 1.07   I  poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki  
Lato z Biblioteką
• filie Legnickiej Biblioteki Publicznej
• wstęp wolny, zapisy
• LBP
W programie: zabawy teatralno-scenograficzne,  zaję-
cia konstrukcyjne, plastyczne, warsztaty tworzenia gry 
planszowej, test na damę i dżentelmena, malowanie ka-
mieni, opowiadanie historii (tzw. „storytelling”). Zapisy 
na zajęcia w placówkach bibliotecznych. Szczegółowe 
informacje na stronie www.biblioteka.legnica.eu 

od 9.07   I  soboty  I  godz. 11.00 – 13.00
Otwarta Pracownia Sztuki
• Otwarta Pracownia Sztuki, ul. Chojnowska 19
• wstęp wolny, obowiązują zapisy 
• Galeria Sztuki
9.07  I Makrama. Ze sznurka wyplatane
16.07  I Biżuteria. Miedziane amulety
23.07  I Warsztaty ceramiczne.  
   Liście – wzory natury w glinie
30.07  I Florystyka. Kompozycje roślinne
6.08  I EKO torby. Roślinne nadruki
13.08  I Tkanina. Tkanie na okrągło
20.08  I Zrób to sam. Budki dla owadów

od  16.07   I  poniedziałki  - piątki  
Projekt SZTUKA KULTUR(Y)   -  RADOŚĆ
• Galeria Sztuki, Park, Otwarta Pracownia Sztuki
• wstęp wolny, zapisy
• Galeria Sztuki
W programie: warsztaty o charakterze interdyscypli-
narnym  dla legniczan, jak i osób z Ukrainy oraz spo-
tkania z polskimi oraz ukraińskimi artystami.
16.07  I Fundacja Solia - warsztaty florystyczne
   Kwiaciarnia Flowers Ctrl
20.07  I Ganna Glass  – dj set
   Art Café Modjeska
17.07  I Ganna Grudnytska - „O szkle i sztuce” 
   Galeria Sztuki, Plac Katedralny 
24.07  I Ewa Zając – zajęcia z jogi i koncert gongów
   Park Miejski, Polana Angielska
30.07  I Denis Kulikov – wernisaż wystawy prac
   Otwarta Pracownia Sztuki
31.07  I Oleksandra Balytska – warsztaty ilustracji
   Galeria Sztuki, Plac Katedralny
7.08  I Jerzy Rodziewicz –warsztaty malarstwa
   Galeria Sztuki, Plac Katedralny 
14.08  I Ivan Davydenko – warsztaty pisania poezji
   Park Miejski, Polana Angielska 
21.08  I Justyna Halama – zajęcia z sensoceramiki
   Park Miejski, Polana Angielska

LETNIE WARSZTATY
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od  1.08   I  poniedziałki  - piątki   .  
Projekt „Czytankowo”
• Galeria Sztuki
• wstęp wolny, zapisy
• Galeria Sztuki
W ramach projektu uczestnicy będą poznawać  
i tworzyć książki. Przekonają się, jak terapeutycz-
ną moc ma literatura oraz jak ważne jest obcowanie  
z twórczością literacką od najmłodszych lat.  W pro-
gramie działania czytelnicze i artystyczn, czytanie 
bajek, akcje bookcrossingowe, plenerowe warsztaty 
artystyczne, spektakl dla dzieci, a także słuchowisko 
dźwięków przyrody pt. „Bajka, którą pisze natura”.

7.07 - 20.08   I czwartki   I godz. 13.00 
„Dzieciaki Muzealniaki” 
Warsztaty w Muzeum Miedzi 
• Muzeum Miedzi 
• wstęp 10 zł / os.,  
 obowiązują zapisy telefoniczne - 76 862 49 49 

7.07
25.08 I Tajniki metaloplastyki. Wakacyjne 
   ozdoby z miedzianego drutu
Jest czerwona, zdrowa i można z niej wygiąć niemal 
wszystko. Wydobywaną w naszym regionie miedź sto-
suje się w elektronice, budownictwie i w sztuce. Muzeum 
zaprasza na warsztaty cięcia, gięcia i wyplatania tego 
metalu, z którego powstaną breloki, przywieszki, pier-
ścionki i wszystko, co latem podpowie nam wyobraźnia. 
Będzie dobra zabawa. Zajęcia muzealno-warsztatowe 
obejmują również  spacer po wystawie „Miedź. Dzieje 
niezwykłego metalu” lub „Wielkie ssaki epoki lodow-
cowej”.

14.07   
18.08 I Jaskinia pełna tajemnic.  
   Zostań malarzem z pradziejów
Pierwsi malarze zaczynali w jaskiniach. Tam w mroku 
rozświetlanym płomieniami ognia powstawały ich ob-
razy przedstawijące bizony, mamuty, sceny polowań, 
tajemnicze rytuały. 
Uczestnicy warsztatów po obejrzeniu wystawy „Wielkie 
ssaki epoki lodowcowej” będą mogli odtworzyć  pradzie-
jowe motywy na papierowych teczkach,  wakacyjnych 
kartkach lub kamieniach.

21.07 I Po co mamutowi ciosy?  Tworzymy 
   kamienne zoo epoki lodowcowej
Mamut, nosorożec włochaty, prażubr, tur, renifer... 
Podczas zwiedzania wystawy prezentującej wielkie 
ssaki tamtego okresu uczestnicy spotkania dowiedzą 
się,  jakie miały rozmiary, czym się żywiły i dlaczego tak 
naprawdę zgięły. Następnie ozdobią kamienie motywa-
mi fauny plejstocenu.

28.07 I Mamut z muralu. Zaprojektujmy 
   ścianę legnickiej kamienicy.  
Pierwsi artyści malowali na ścianach jaskich. Dziś murale 
stały się popularną formą sztuki. Zdobią, informują, 
przekazują ważne treści. Znajdziemy je także na ścia-
nach legnickich kamienic. Zatem stwórzmy wspólny 
projekt muralu, który chcielibyśmy zobaczyć w naszym 
mieście. Przedstawmy na nim zwierzęta, które niegdyś 
zamieszkiwały okolicę. Niech przypomina, że los ziemi 
leży w naszych rękach. Zajęcia muzealno-warsztatowe 
obejmują również  spacer po wystawie „Wielkie ssaki 
epoki lodowcowej”.

4.08 I Legnica jak z obrazka. 
   Projektujemy pocztówkę z wakacji
Park, Zamek Piastowski,  kąpielisko Aquafun,  
muzeum i spacery po miejskich uliczkach – lato  
w Legnicy niesie wiele atrakcji. Uczestnicy warsztatów 
stworzą autorską kartkę pocztową z wykorzystaniem 
techniki kolażu.

11.08 I Sty-LOVE torby.   
   Takie miejsca to tylko w Legnicy
Worki szkolne – wygodne i przydatne, każdy je zna, 
każdy je miał. Podczas wakacji mogą nam służyć jako 
podręczne torby, ale i znak rozpoznawczy. Noszone na 
plecach bądź ramieniu i ozdobione charakterystycznym 
obiektem (zabytkiem, pomnikiem, budynkiem), który 
może stanowić logo miasta, pozwolą szybko rozpoznać 
uczestników naszych półkolonii, a na wyjeździe pokazać 
piękno Legnicy. 
Planujecie wycieczkę podczas wakacji? Stwórzcie 
własną grafikę w legnickim klimacie i nadajcie swoje-
mu workowi oryginalny styl. Uczestnicy warsztatów, 
używając farb, mazaków do tkanin oraz inspirując się 
przygotowanymi materiałami graficznymi i zdjęciowy-
mi o naszym mieście, stworzą własną, niepowtarzalną 
torbę z wakacyjnym logo miasta. Zajęcia będą inspiracją 
do przedstawienia obiektów, które nieodłącznie kojarzą 
się z Legnicą i stanowią o jego wyjątkowości. Pozwolą 
przybliżyć ich historię, zapoznać się ze sztuką, kulturą  
i architekturą naszego grodu.  Zajęcia obejmują również 
spacer po wystawie „Wielkie ssaki epoki lodowcowej” 
lub „Miedź. Dzieje niezwykłego metalu”.
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