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1.09

I czwartek I godz. 17.00

Spotkanie z Tomaszem Raczkiem
• LBP, ul. Piastowska 22
• org. LBP
• wstęp wolny
Znakomity krytyk filmowy i publicysta, teatrolog,
autor programów telewizyjnych i radiowych, wydawca Instytutu Wydawniczego Latarnik im. Zygmunta
Kałużyńskiego, redaktor naczelny miesięcznika „Film”
będzie gościem Legnickiej Biblioteki Publicznej.
Razem z Zygmuntem Kałużyńskim stworzył nadawany przez kilkanaście lat cykl filmowy „Perły z lamusa”
w TVP2. Tomasz Raczek jest autorem 15 książek
o filmie i telewizji oraz 3 albumów płytowych z muzyką
filmową. Obecnie prowadzi własny kanał wideorecenzji filmowych, audycję RACZEK MOVIE w Radiu Nowy
Świat, jest również redaktorem naczelnym Magazynu
Filmowego Stowarzyszenia Filmowców Polskich.

1-30.09 I poniedziałek - piątek

Dni Otwarte w Akademii
- nabór na zajęcia w Legnickim Centrum Kultury
• Akademia Rycerska
• org. LCK
• wstęp wolny
Już 2 września, o 16.30 LCK zaprasza na spotkanie
organizacyjne Akademii Baletu. Zajęcia poprowadzi
Waldemar Wołk-Karaczewski. W tym samym dniu,
o 19.30 odbędzie się pierwsze spotkanie miłośników
flamenco. LCK ogłasza także nabory do zespołów
tanecznych: Zespołu Pieśni i Tańca, Łemkowskiego
Zespołu Pieśni i Tańca „Kyczera”, Dziecięco Młodzieżowej Legnickiej Orkiestry Dętej oraz Chóru Madrygał.

3-23.09

I zawsze w sobotę I od godz. 9.00

Rodzinka na Fali - zajęcia sportowe
• Basen Delfinek, ul. Polarna
• org. UKS Delfinek, UM Legnica
• wstęp wolny (zapisy)
W programie: wodne zabawy, nauka pływania i integracja. Zajęcia poprowadzą trenerzy: Walentyna
Pirecka, Nazaria Kurysh oraz Iryna Kovtsun.

WRZEŚNIOWE KALENDARIUM

3.09

I sobota I od godz. 10.00

3.09

I sobota I godz. 12.00

3.09

I sobota I godz. 13.30-15.00

21. Turniej Kowali o Srebrne Klucze Legnicy
• ulica NMP, przy siedzibie OSiR
• org. OSiR
• wstęp wolny
Po dwuletniej przerwie do Legnicy powraca kultowa
impreza. Tym razem na ulicy Najświętszej Marii Panny,
pod wykutym w metalu legnickim lwem, ponownie
spotkają się mistrzowie sztuki ognia i żelaza, którzy tym razem staną do konkursu, którego tematem
będzie trofeum sportowe, Jak zawsze pokazom kucia towarzyszyć będzie dobra zabawa. W programie
znajdą się animacje dla dzieci oraz koncert.
godz. 10.00 I kucie prac konkursowych
godz. 12.00 I kowalskie animacje dla dzieci
		 z Agnieszką Mazur
godz. 15.00 I koncert zespołu „Ostatnie Takie Trio”
godz. 18.00 I ogłoszenie wyników i wręczenie
		 nagród laureatom
„Co w książkach piszczy” – spektakl dla dzieci
• Galeria Sztuki, Pl. Katedralny 1
• org. Galeria Sztuki
• wstęp wolny /zapisy/
Spektakl odkrywający przed dziećmi magiczny świat
lektury przygotowały w ramach projektu „Czytankowo” dwie aktorki teatru Modrzejewskiej: Magda Skiba
i Zuza Motorniuk. To historia małej myszki, która
skosztowała lektury a w bajkowym świecie książka stała się jej najlepszą przyjaciółką i wierną towarzyszką.

Narodowe Czytanie 2022
- „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza
• Rynek, scena przy Katedrze
• org. LBP, LCK
• wstęp wolny
Bibliotekarze zapraszają legniczan do wspólnego
święta polskiego czytelnictwa. Tematem tegorocznej
imprezy będą „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza,
jedna z najważniejszych książek polskiego romantyzmu, nowatorska i oryginalna, a jednocześnie
ujmująca naturalnością stylu i prostotą języka.
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3.09 I sobota
Imieniny Ulicy Najświętszej Marii Panny
EKO & FOLKLOR
• ulica NMP, Rynek
• org. LCK
• wstęp wolny
Tegoroczna odsłona święta najsłynniejszej legnickiej
ulicy przebiegać będzie pod znakiem ekologii oraz
folkloru. EkoAtrakcje dla najmłodszych to warsztaty,
malowanie ekotoreb, poezja herbaryjna, tworzenie
magnesów i łapaczy snów, gra terenowa „Poszukiwanie skarbów” oraz ogródek poszukiwaczy. W programie znajdą się imprezy o charakterze edukacyjnym
oraz promujące folklor - pokazy dawnego rzemiosła,
produkcji chleba i lokalnych produktów rzemieślniczych, którym towarzyszyć będą występy lokalnych
zespołów wokalno-tanecznych. Gwiazdami imprezy
będą: Bartosz Rzepka, półfinalistka dwunastej edycji „The Voice of Poland” – Paulina Gołębiowska, oraz
wokalistka – Ania Karwan.
godz. 15.00 I występy młodych artystów
		 z Młodzieżowego Centrum Kultury
godz. 16.00 I EkoSpektakl dla dzieci „Dbamy
		 o Świat” - Teatr Kulturka
godz. 17.00 I Bartek Rzepka
godz. 18.15 I Paulina Gołębiowska
godz. 20.00 I Ania Karwan
4.09

I niedziela

9. Legnicki Festiwal Kultur
„Kto siedzi na miedzi (-y)?”
• Rynek
• org. LCK
• wstęp wolny
W programie interdyscyplinarnej prezentacji folkloru
z terenu Zagłębia Miedziowego znajdą się występy
zespołów, prezentacje stoisk z rzemiosłem i kulinariami, warsztaty ginących zawodów, promocja wydawnictw poświęconych kulturze. Zaprezentują się polscy
reemigranci z Bośni (których główne skupisko znajduje się w powiecie bolesławieckim) i Bukowiny (wieś
Koźlice koło Głogowa). Na legnickim Rynku pojawią się
także Łemkowie, Romowie, Polacy z Kresów, Niemcy
i Ukraińcy. Działający przy Legnickim Centrum Kultury Zespół Pieśni i Tańca „Legnica” zaprezentuje dawny folklor z okolic Pogórza Kaczawskiego. Gwiazdą
Festiwalu będzie zespół „Coolбаба” grający szerokopojętą muzykę rockową. Jego założycielką i liderką jest
Oksana Terefenko – wokalistka i aktorka, której charyzmatyczny głos i pełna ekspresji prezencja uzupełniana jest przez młodych muzyków,
godz. 15.00 I prezentacje zespołów
		 folklorystycznych
godz. 18.30 I koncert zespołu Coolбаба
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4.09

I niedziela I godz. 18.00

Sztuka kultur(y): Gniew w sztuce
Spotkanie z Janą Shostak
• Galeria Sztuki
• org. Galeria Sztuki
• wstęp wolny
Gniew to według niemieckiego filozofa i eseisty Petera
Sloterdijka „pierwsze słowo Europy”, które kształtuje
nasz świat od czasów Biblii i „Iliady” Homera aż po
epokę mediów społecznościowych. Czym jest dzisiaj
dla artysty ta potępiona społecznie emocja? O tym,
z polsko-białoruską artystką intermedialną, performerką i feministką rozmawiać będą Justyna
Teodorczyk - dyrektorka Galerii Sztuki oraz dr Emilia
Konwerska - poetka, kuratorka i publicystka.

5-26.09

I zawsze w poniedziałki I godz. 18.00

Kobiecy wrzesień z OSiR-em
• boiska treningowe w parku Miejskim
• org. OSiR
• wstęp wolny (obowiązują zgłoszenia)
OSiR zaprasza legniczanki do aktywnego spędzenia
czasu na wolnym powietrzu. W programie cyklu spotkań znajdą się ćwiczenia siłowe, zajęcia rozciągające
oraz ćwiczenia wzmacniające. Zajęcia poprowadzi
trener zdrowia, Jowita Pukas-Fleischer.

6.09

I wtorek I godz. 16.00

6.09

I wtorek I godz. 19.15

Inauguracja sezonu w Centrum Seniora LCK
• Akademia Rycerska
• org. LCK
• wstęp wolny
XXXI Legnickie Wieczory Organowe
Koncert kameralny
• Ewangelicki Kościół Marii Panny
• org. LCK
• wstęp wolny
Podczas trzeciego koncertu w ramach tegorocznych
Wieczorów Organowych usłyszymy Achima Maertinsa (organy) oraz Gabriela Pogorzelskiego (fagot).
Achim Maertins od 1988 r. jest kantorem kościoła
ewangelickiego w Wuppertalu. Gabriel Pogorzelski
jest legniczaninem, uczniem Zespołu Szkół Muzycznych i Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej. W
programie usłyszymy utwory artystów epoki baroku:
Antonio Vivaldiego, Jana Sebastiana Bacha, Gotthilfa Friedricha Ebhardta oraz XIX w.: Cesara Francka,
Gabriela Fauré, Marco Enrico Bossiego, Edwarda
Elgara, Josefa Gabriela Rheinbergera, Karola Marii
Webera i Feliksa Mendelssohna Bartholdy`ego.
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8.09

I czwartek I godz. 18.00

9.09

I piątek I godz. 17.00

9.09

I piątek I godz. 17.00

9.09

I piątek I godz. 18.00

9.09

I piątek I godz. 19.00

„Tell story” – warsztaty storytellingu
• Galeria Sztuki, Pl. Katedralny 1
• org. Galeria Sztuki
• wstęp wolny (zapisy)
Propozycja dla wszystkich, którzy chcieliby tworzyć
teksty literackie, ale nie wiedzą, od czego zacząć.
O tajnikach storytellingu, czyli o tym, jak opowiedzieć
zapadającą w pamięć historię, jak poprowadzić narrację aby zainteresować odbiorców oraz w jaki sposób
powstaje dobra proza opowie Anna Cieplak, pisarka,
animatorka kultury i aktywistka miejska, laureatka
Nagrody Conrada i Nagrody Literackiej im. Witolda
Gombrowicza za powieść „Ma być czysto”, na podstawie której powstał film „Ostatni komers”.
Letnie Granie w Legnicy
BELLA CANZONE
• Scena Wielkopolska (pl. Powstańców Wlkp.)
• org. LCK
• wstęp wolny
Letnie Granie to cykl koncertów dla których sceną
jest całe miasto. Tym razem w centrum miasta wystąpi grupa Bella Canzone - ukraińsko-polska formacją,
którą tworzą Anna i Sergiej Borysenko oraz Aleksandra
Zań. Zespół inspiruje się twórczością Sary Brightman,
Josha Grobana czy Andrew Lloyda Webera, tworzy
muzykę łączącą takie gatunki jak opera, operetka,
musical czy pop opera. Sergiej Borysenko śpiewał
przez 20 lat w Narodowej Kapeli Bandurzystów,
która w czasie trwającego konfliktu zbrojnego w Ukrainie odwiedziła Legnicę już dwukrotnie.
„Sztuka zniszczona”
- wernisaż wystawy Jacka Opały
• Muzeum Miedzi, Akademia Rycerska
• org. Muzeum Miedzi
• wstęp wolny
IDĘ NA MAXA - wernisaż wystawy
Maxa Skorwidera
• Galeria SATYRYKON, Rynek
• org. LCK
• wstęp wolny

„Czupiradło” - wernisaż wystawy
malarstwa Julii Świtaj
• Galeria Ring, Rynek
• org. Galeria Sztuki
• wstęp wolny
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10.09

I sobota I godz. 18.00

10.09

I sobota I godz. 12.00-15.00

10.09

I sobota I godz. 19.00

11.09

I niedziela I od godz. 9.00-14.00

„Niezła bajka” - spotkanie z Magdaleną
Kozieł-Nowak i Marianną Sztymą
• Galeria Sztuki, Pl. Katedralny
• org. Galeria Sztuki
• wstęp wolny (zapisy)
Jak powstają książki dla dzieci? Jak sztuka uzupełnia
się z literaturą i w czym pomaga wyobraźnia? O pracy
ilustratora i swojej twórczości opowiedzą dolnośląskie
artystki-ilustratorki: Magdalena Kozieł-Nowak oraz
Marianna Sztyma. Spotkanie jest częścią projektu
„Czytankowo”, który udowadnia, że sztuka i literatura
dla dzieci (i nie tylko!) to nierozłączna para.
Piknik rodzinny „Familiada”
• dziedziniec Zamku Piastowskiego
• org. Galeria Sztuki
• wstęp wolny
Impreza dla całej rodziny: festyn rozrywkowy i piknik artystyczny w jednym. Otwarta zabawa sztuką
dla dzieci, ich rodziców, krewnych oraz przyjaciół.
W programie moc warsztatów artystycznych, których uczestnicy będą mogli stworzyć własną biżuterię
z recyklingu, dziennik roślinny, eko-instrumenty, kolorowe torby i lalki motanki. Nie zabraknie strefy relaksu z owocowym poczęstunkiem. Imprezie towarzyszyć będzie projekt „Wymień się kulturą” czyli polsko
-ukraińska wymiana książek, płyt i ubrań.
57. Międzynarodowy Festiwal
Wratislavia Cantans
Koncert „Władza i namiętność”
• Ewangelicki Kościół Marii Panny
• org. LCK
• bilety: 25, 15 zł
Podczas koncertu zespół Wrocław Baroque Ensemble
pod dyrekcją maestro Andrzeja Kosendiaka wykona
oratorium „San Giovanni Battista” Alessandra Stradellego, włoskiego kompozytora epoki baroku. To
efektowne dzieło oparte na biblijnej historii Jana
Chrzciciela i spisku, który doprowadził do jego
egzekucji wyszło spod pióra jednego z najpopularniejszych kompozytorów swoich czasów, artysty którego
żywot był równie dramatyczny, jak wydarzenia opowiedziane w dziele. Bogaty w emocje, barwny, pełen
śpiewnych melodii utwór wystawiono po raz pierwszy
w Rzymie, w 1675 roku.
Jarmark Staroci
• Rynek
• org. TML Pro Legnica
• wstęp wolny
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11.09

I sobota I godz. 12.30

MKS Miedź Legnica S.A. vs Korona Kielce
Mecz Ekstraklasy piłki nożnej
• Stadion im. Orła Białego
• org. MKS Miedź Legnica S.A.
• bilety

13-17.09 I wtorek - sobota I

godz. 19.15

36. Legnickie Conversatorium Organowe
im. prof. Stanisława Moryto
• Ewangelicki Kościół Marii Panny
Sala Królewska Akademii Rycerskiej
• org. LCK
• wstęp wolny
Festiwal popularyzuje współczesną muzykę organową
i kameralną, służy także promocji młodych kompozytorów i wykonawców. Jest miejscem spotkań i dyskusji
na temat poszukiwań i eksperymentów we współczesnej muzyce organowej.
13.09 I wtorek I godz. 19.15 I Kościół Marii Panny

■ Koncert inauguracyjny
Sebastian Kuczyński, laureat II Ogólnopolskiego Konkursu Improwizacji Organowej z 2021 roku wykona utwory J. S. Bacha, J.G. Rheinbergera, M. Sawy,
O. Messiaena, A. Heillera i T. Paciorkiewicza.

14.09 I środa I godz. 19.15 I Kościół Marii Panny

■ Recital organowy
Aleksander Jan Szopa (organy) wykona własne kompozycje, m.in. „Sześć toccat na organy”: Toccata 1 i 4
(prawykonanie) oraz improwizację na temat hymnu
„Te Deum laudamus”.

15.09 I czwartek I godz. 19.15 I Kościół Marii Panny

■ Koncert wokalno-instrumentalny
Chór Kameralny KOE pod dyr. Anety Mroczek oraz
solista - Michał Sławecki (organy) zaprezentują Mszę
„Bogurodzica” Feliksa Rączkowskiego oraz utwory
Mariana Sawy, Mariusza Kramarza, Andreja Makora,
Jehana Alaina i Michała Sławeckiego.

16.09 I piątek I godz. 19.15 I Sala Królewska Akademii

■ Recital pieśni
		 „Stanisław Moryto in memoriam”
Anna Mikołajczyk-Niewiedział (sopran) oraz Marcin
Łukaszewski (fortepian) wykonają pieśni Stanisława
Moryto do poezji Adama Mickiewicza, Eliasza Rajzmana i Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i in.

17.09 I sobota I godz. 19.15 I Kościół Marii Panny

■ Koncert finałowy
Chór Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
pod dyr. Michała Sławeckiego oraz Maciej Zakrzewski
(organy) wystąpią z prawykonaniem Suity Mariackiej,
dzieła Macieja Zakrzewskiego i Michała Sławeckiego.

WRZEŚNIOWE KALENDARIUM

15.09

I czwartek I godz. 17.00

Spotkanie z Małgorzatą Lutowską, autorką
książki „Powierzony klucz”
• Legnicka Biblioteka Publiczna, ul. Piastowska
• org. Parafia Ewangelicko-Augsburska, LBP
• wstęp wolny
Spotkanie zorganizowane w ramach obchodów Jubileuszu 500 lat Reformacji w Legnicy oraz 830-lecia
Kościoła Marii Panny w Legnicy z autorką książki, która opowiada o losach ewangelików na Dolnym Śląsku.
„Powierzony klucz” poświęcony jest również dziejom
ewangelickich budowli rozsianych na Dolnym Śląsku
i jej twórcom. W książce pojawiają się postacie znane
z historii, jak „filozof i szewc” Jakub Böhme, pastor
Gottlob, który zginął „od pioruna” na ambonie, ożywają też stare legendy, jak urwisy z postumentu fontanny
na rynku w Gryfowie, którzy uratowali miasto przed
pożarem.

16-18.09

I piątek - niedziela

14. Międzynarodowe Mistrzostwa
Masters w Łucznictwie
• tory łucznicze przy VII LO, ul. Radosna 17
• org. OSŁ Strzelec
• wstęp wolny

16.09

I piątek I godz. 11.00

Konferencja Naukowa „500 lat
Reformacji w Legnicy.
Pięć wieków aktywności ewangelików”
• Sala Królewska Akademii Rycerskiej
• org. Parafia Ewangelicko-Augsburska,
Muzeum Miedzi, LCK, LBP
• wstęp wolny
Program konferencji zrealizowanej z okazji jubileuszu
500-lecia Reformacji i 830-lecia kościoła Marii Panny
w Legnicy:
■ prof. Jan Harasimowicz - Zarys historii reformacji
w Księstwie Legnickim,
■ dr hab. Piotr Oszczanowski - Kościół Marii Panny
w Legnicy wczoraj i dziś,
■ dr Marek Żak - Ksiądz Jan Zajączkowski i legnicka
wspólnota ewangelicka lat 70. XX w. w świetle
dokumentacji Służby Bezpieczeństwa,
■ dr hab. Marek Pilch - Muzyka w imię Lutra. 500 lat
ewangelickiej pieśni kościelnej,
■ dr hab. Jerzy Sojka - Kościoły luterańskie na świecie
wobec wyzwań współczesności,
■ ks. Jerzy Gansel - Parafia Ewangelicka w Legnicy
dzisiaj i w stronę przyszłości,
■ dr hab. Michał Sławecki - Muzyczne tradycje
związane z kościołem Marii Panny
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17.09

I sobota I od godz. 10.00

Gra Miejska „EKOmobilność w Legnicy
- dla zdrowej okolicy”
• Park Miejski, teren byłego skateparku
przy Stadionie, obok Alei Orła Białego
• org. Urząd Miasta Legnicy
• wstęp wolny
Impreza o charakterze rodzinnego festynu z elementami rywalizacji, nie zabraknie też dmuchańców
oraz wspólnej zabawy. Tematem przewodnim tegorocznej gry jest Europejski Tydzień Zrównoważonego
Transportu.

17.09 - 8.10 I zawsze w sobotę I godz. 11.00-12.30

„Waleczne Lwy”
Rodzinny kurs samoobrony
• hala sportowa OSiR ul. Sejmowa 3a
• org. Klub Sztuk Walki Shodan, UM Legnica
• wstęp wolny (obowiązują zapisy)
W programie: postawy sztuki walki, nauka sposobów
bezpiecznego upadania, gry i zabawy integrujące,
ćwiczenia współdziałanie w parze, obrona dziecka,
obrona rodzica.

17.09

I sobota I godz. 15.00

17.09

I sobota I godz. 16.00

Legnicki Spacer Historyczny
„Ścieżkami reformacji. Od kościoła Marii Panny
po szkołę św. Jadwigi”
• Kościół Marii Panny, centrum miasta
• org. Muzeum Miedzi, UM Legnica
• wstęp wolny
8 czerwca 1522 r., w Święto Zesłania Ducha Świętego,
duchowny Fabian Eckel odprawił w kościele Marii
Panny pierwsze w historii miasta nabożeństwo
według liturgii ewangelickiej. Z okazji 500-lecia tego
wydarzenia Muzeum Miedzi zaprasza na spacer,
którego uczestnicy poznają historię reformacji
w Legnicy oraz dzieje kościoła Marii Panny i innych
obiektów związanych z tym wyznaniem. Spotkaniu
towarzyszyć będzie plenerowa wystawa pn. „Kościół
Marii Panny w Legnicy – podróż przez wieki”.
Koncert „Światło”
• Ewangelicki Kościół Marii Panny
• org. Parafia Ewangelicko-Augsburska, LCK
• wstęp wolny
Podczas koncertu z okazji jubileuszu 500-lecia Reformacji i 830-lecia kościoła Marii Panny w Legnicy
pod dyrekcją Aleksandra Piechaczka wystąpi
Zespół Wokalny Art Forum Voices z Instytutu
Edukacji Muzycznej, Teatralnej i Humanistycznej
- Szumilo Art Forum Group oraz Agnieszka Justyna
Szumiło.

WRZEŚNIOWE KALENDARIUM

18.09

I niedziela I godz. 11.00

18.09

I niedziela I od godz. 18.00-22.00

22.09

I czwartek I godz. 18.00

23.09

I piątek I

Rajd rowerowy do Trzech Jezior
• start spod Skateparku, ul. Cynkowa
• org. OSiR
• wpisowe: 10, 5 zł (obowiązują zapisy)
Wycieczka rowerowa do Trzech Jezior, na Pojezierze Legnickie to 16 kilometrów jazdy z przystankiem
w Grzybianach. Trasa: Legnica - Ziemnice - Grzybiany,
Rosochata - Jaśkowice zakończy się tradycyjnie nad
jeziorem Kunickim.
Wieczór taneczny „Jesienna Pani”
• Sala Maneżowa Akademii Rycerskiej
• org. Sentrum Seniora LCK
• bilety: 30 zł (w Galerii Satytykon)
Wrześniowa propozycja wieczoru będzie taneczną odpowiedzią na jesienne nastroje. W programie: muzyka
na żywo, poezje o złotej, polskiej jesieni oraz kulinaria
czyli konkurs na najlepszy „Owoc Jesieni Zamknięty
w Słoiku” i wymiana przepisów.

Wieczór poezji Krzysztofa Kasprzyka
oraz finisaż autorskiej wystawy „Patagonia.
Dwa parki: Los Glaciares i Torres del Paine”
• Legnicka Biblioteka Publiczna, ul. Piastowska
• org. LBP, Stowarzyszenie Przyjaciół Sztuki
• wstęp wolny
Krzysztof Kasprzyk, nauczyciel, dziennikarz, podróżnik, fotograf był uczestnikiem strajku w Stoczni Gdańskiej w sierpniu 1980. Jest autorem „Piosenki dla córki”
oraz „Sierpnia’80 – „Postulat 22”. Od lat obdarza świat
swoimi opowieściami, krążąc od Toronto przez Patagonię, Sopot i Wrocław. Łączy los polskiego emigranta
z pasjami publicysty, poety, fotografika i geografa.
Mistrzostwa Polski Studentów w Łucznictwie
• tory łucznicze przy VII LO, ul. Radosna 17
• org. OSŁ Strzelec
• wstęp wolny
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WRZEŚNIOWE KALENDARIUM

24.09

I sobota I godz. 20.00

23.09

I piątek I godz. 17.00

25.09

I niedziela I godz. 11.00-14.00

25.09

I niedziela I godz. 16.00

Koncert: RALPH KAMINSKI & My Best Band
in the World
• Dziedziniec Akademii Rycerskiej
• org. LCK
Ralph Kaminski, wokalista, autor tekstów, kompozytor,
producent muzyczny oraz reżyser teledysków tworzy muzykę określaną jako pop alternatywny. W tym
roku otrzymał prestiżowy Paszport „Polityki”, będący
symbolicznym stemplem jakości. Wydał dotychczas
trzy albumy: „Morze” (2016), „Młodość” (2019) oraz
“KORA” (2021), które zostały ciepło przyjęte przez słuchaczy, krytyków, a także przez branżę muzyczną. W
2020 „Młodość” była nominowana do nagrody Fryderyka 2020 w kategorii Album Roku Alternatywa. Album
„KORA” został nagrodzony Fryderykiem 2022 w kategorii Piosenka Poetycka i Literacka, autor otrzymał
statuetkę w kategorii Artysta Roku. W ostatnim czasie
ukazały się nowe single – „Bal u Rafała”, „Duchy” oraz
„Krystyna”, a Ralph wrócił na scenę w doborowym
towarzystwie – My Best Band In The World.
„Opowieść o człowieku”
- wernisaż wystawy Zbigniewa Frączkiewicza
• Muzeum Miedzi, gmach główny
• org. Muzeum Miedzi
• wstęp wolny
Dzień latawca
• Park Miejski, Polana Angielska
• org. Urząd Miasta Legnicy
• wstęp wolny
Festyn rodzinny z licznymi atrakcjami, w programie:
wspólne puszczanie latawców, tańce pląsańce,
dmuchana zjeżdżalnia, mega bańki mydlane, animacje
i zabawy ruchowe, wata cukrowa.
„Spacer teatralny - niemieckie, radzieckie
i polskie sceny Legnicy”
• start - Kino Ognisko, ul. Skarbka
• org. Teatr im. Heleny Modrzejewskiej, Instytut
Teatralny w Warszawie
• wstęp wolny - zapisy w kasie Teatru
Przewodnikiem po bliższej i dalszej teatralnej
przeszłości Legnicy będzie Hubert Michalak, teatrolog, dramatopisarz, aktor, krytyk, instruktor i pedagog
teatralny. Spacer odbędzie się w cyklu „Spacerownik
Teatralny”, w ramach którego w wielu miastach Polski
zostały przygotowane unikalne trasy spacerów.

TEATR

3, 4, 9, 30.09 I sobota, niedziela, piątek I godz. 19.00
„J_D_ _ _ _ E. ZAPOMINANIE”
• Scena na Nowym Świecie, ul. Nowy Świat 19
• org. Teatr im. Heleny Modrzejewskiej
• bilety: 45, 35 zł
Autora sztuki, Artura Pałygę zainspirował reportaż
„My z Jedwabnego” Anny Bikont - historia dziennikarki, która dowiaduje się, że jest Żydówką. Musi teraz
na nowo zmierzyć się ze światem - strachem, agresją,
niechęcią, fascynacją, wstrętem, bólem we współczesnej Polsce, kraju, w którym prawie nie ma Żydów ale
demony przeszłości nadal są tu obecne.

10, 11.09 I sobota, niedziela I godz. 19.00

„Skarb wdowy Schadenfreude”
• Dziedziniec Zamku Piastowskiego
• org. Teatr im. Heleny Modrzejewskiej
• bilety: 45, 35 zł
„Pierwsze dni wolności”, tuż po zakończeniu drugiej
wojny światowej. Do opustoszałej kamienicy, gdzieś
na Dolnym Śląsku, wprowadzają się nowi lokatorzy,
Polacy. Jedno z mieszkań jest jednak na głucho zamknięte, nie można się do niego dostać. Mieszka
tu urodziwa niemiecka wdowa, podobno bogata…
Mroczna zagadka z przeszłości i kryminalny romans
międzynarodowy z muzyką na żywo, tańcem i piosenkami na magicznym dziedzińcu legnickiego zamku.

15, 16.09 I czwartek, piątek I godz. 11.00
„Rok na Ziemi”
• Teatr im. Heleny Modrzejewskiej
• org. Teatr im. Heleny Modrzejewskiej
• bilety
Przedstawienie, którego adresatami są najmłodsi widzowie oraz ich rodzice, to uniwersalna, oddziałującą
na wszystkie zmysły opowieść o zmieniających się
porach roku i powracającym cyklu życia. Widzowie
siedzą w środku sceny, której rzeczywistość otacza ich
barwami i dźwiękami, nie przytłaczając, lecz ożywiając
wyobraźnię i wciągając do wspólnej zabawy. Twórcy
z wielkim wyczuciem wyczarowują przed publicznością atrakcyjny świat przedmiotów, magicznych
efektów wizualnych i granych na żywo dźwięków,
które mogą naśladować zarówno krople deszczu, jak
i brazylijską sambę.

17, 18.09 I sobota, niedziela I godz. 19.00
„Król Lear”
• Teatr im. Heleny Modrzejewskiej
• org. Teatr im. Heleny Modrzejewskiej
• bilety: 45, 35 zł
Jeden z największych dramatów wszech czasów, opowieść o upadku królestwa i klęsce człowieka opętanego złudnym poczuciem wszechpotęgi.
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TEATR

24.09 I sobota I godz. 16.00
25.09 I niedziela I godz. 12.00
„GOLEC czyli... taka bajka... że ten tego...
możesz być kim chcesz, kolego!”
• Teatr im. Heleny Modrzejewskiej
• org. Teatr im. Heleny Modrzejewskiej
• bilety: 35, 30 zł
Napisana z inspiracji bajkami La Fontaine’a, Krasickiego i Fredry bajka dla dzieci i dorosłych przygotowane
przez duet PIK czyli Pawła Wolaka i Katarzynę Dworak
przedstawia ludzkie sprawy w zwierzęcym przebraniu. Inscenizacja z muzyką na żywo, wykorzystująca
wielkoformatowe animacje, jednocześnie bawi i uczy,
przekonując, że każdy jest kowalem swego losu.

WYSTAWY
do 29.10
				

I wtorek - piątek I godz. 11.00-18.00
I sobota
I godz. 10.00-14.00

Max Skorwider IDĘ NA MAXA

• Galeria SATYRYKON, Rynek
• wstęp wolny
• org. LCK
Max Skorwider to ceniony artysta młodego pokolenia,
tworzący grafikę projektową, plakaty i ilustrację prasową. Interesuje się wieloma formami sztuki współczesnej. Prowadzi zajęcia z projektowania graficznego
w Szkole Grafiki Komputerowej SowaEdu i zajęcia
kreatywne rysunku oraz malarstwa dla dzieci i dorosłych. Ponadto pracuje jako ilustrator książek dla
dzieci. Dla młodszej publiczności jest Skorwider coraz lepiej rozpoznawalnym ilustratorem, rysownikiem
i komiksiarzem, współtwórcą - wraz z Bogusiem
Janiszewskim - znakomitej serii „To, o czym dorośli ci
nie mówią (bo często sami nie wiedzą)”. Max Skorwider jest znany głównie z plakatów, w których z niekłamanym zaangażowaniem odnosi się do aktualiów.
W jego najnowszych realizacjach znajdziemy: tęczowe mniejszości, pandemię, wojnę w Ukrainie, zasieki
na granicy polsko-białoruskiej, jedynie słuszną propagandę i manifestacje. Nasz bohater, jak przystało na
spadkobiercę mistrzów polskiej szkoły plakatu, skrótem, metaforą, inteligentnym żartem, rebusem słownym, trafnymi skojarzeniami celnie punktuje absurdy
i paradoksy rzeczywistości.

WYSTAWY

do

9.10 I wtorek - niedziela I godz. 12.00-18.00

Julia Świtaj „Czupiradło”
• Galeria Ring, Rynek
• wstęp wolny
• org. Galeria Sztuki
Wystawa laureatki Grand Prix 29. Ogólnopolskiego
Przeglądu Malarstwa Młodych PROMOCJE 2019 to
rozprawa z najnowocześniejszymi trendami malarstwa, a także tradycyjnymi wierzeniami ludowymi.
Kolorowe płótna, z pozoru niechlujnie zachlapane farbami ukazują wiedźmy, diabły, demony, hybrydyczne
twory zwierząt i ludzi. Absolwentka katowickiej ASP
w swojej twórczości nawiązuje do symboliki zaczerpniętej z mitologii słowiańskiej i chrześcijaństwa. Świat
wykreowany przez nią zamieszkują groteskowe stworzenia, uosabiające drzemiące w podświadomości
obawy i przesądy. Przedstawione na obrazach uosabiają nasze lęki, kruche ego czy poczucie wyższości, są
próbą refleksji nad postępujących odczłowieczeniem
i współczesnym postrzeganiem świata jako zagrożenia.
do

9.10 I wtorek - niedziela I godz. 12.00-18.00

Basia Bańda
„Mam dobre przeczucia”
• Galeria Sztuki, pl. Katedralny
• wstęp wolny
• org. Galeria Sztuki
Wystawa Basi Bańdy to spotkanie ze sztuką, będącą
antidotum na bolączki i okrucieństwo świata. Artystka jest absolwentką poznańskiej ASP. Od lat posługuje się barwną plamą, której używa, by zobrazować
spotykające ją wydarzenia i doświadczenia W swojej
twórczości sięga po takie media jak m.in. malarstwo,
kolaż, fotografia, rysunek i performans. Artystka nazywa roboczo swe nieduże cykle prac „Witaminami”.
Na wystawie zobaczymy też m.in. akwarele z serii „Na
obniżenie ciśnienia”. Ze względu na opresyjną sytuację, którą spowodowała pandemia, w 2020 r. rozpoczęła realizację cyklu akwarel „obniżających ciśnienie”.
Każda z prac motywowana jest innym doświadczeniem – własnym odczuwaniem czasu izolacji, niezgodą
na decyzje polityczne czy zderzeniem z niedogodnościami dnia codziennego. Jak twierdzi Marta Gendera,
ich terapeutyczna moc może oddziaływać pozytywnie
także na odbiorców. W twórczości Bańdy zawsze ważną rolę odgrywała cielesność, która dotyczyła hybrydalnych form roślinno-ludzko-zwierzęcych. Jej twórczość koncentrowała się wokół problematyki ciała,
seksualności, a także podświadomych lęków i emocji
związanych z tą sferą. Prace Bańdy utrzymane są w typowo kobiecej kolorystyce – przeważnie różach, brązach i szarościach, przywołując skojarzenia zarówno
z cielesnością, jak i niewinnością i naiwnością.
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WYSTAWY

od

9.09 I środa - piątek I godz. 10.00-17.00

				

I sobota -niedziela I godz. 11.00-17.00

„Sztuka zniszczona”
Wystawa rzeźb Jacka Opały
• Muzeum Miedzi, Akademia Rycerska
• bilety, wstęp wolny w soboty i 1. środę miesiąca
• org. Muzeum Miedzi
Wystawa „Sztuka zniszczona” to cykl prac, z których
każda odnosi się do innego zdarzenia, łączy je jednak
temat. Ekspozycja jest sprzeciwem wobec degradacji
sztuki. Antyestetyzm prac pochodzącego z Bolesławca
artysty to powód do przemyśleń, czy powinniśmy jako
cywilizacja skuteczniej dbać o dzieła będące spuścizną
ludzką, angażować się w ochronę dziedzictwa kultury i samych artystów. Prezentacji towarzyszy swoista
„antywystawa”, zatytułowana „Sztuka niezniszczona”.
od

23.09 I środa - piątek I godz. 10.00-17.00

				

I sobota -niedziela I godz. 11.00-17.00

„Opowieść o człowieku.
Twórczość Zbigniewa Frączkiewicza”
• Muzeum Miedzi, Akademia Rycerska
• bilety, wstęp wolny w soboty i 1. środę miesiąca
• org. Muzeum Miedzi
Wystawa przybliża twórczość artysty od lat związanego z Legnicą i Zagłębiem Miedziowym, znanego z
cyklu monumentalnych rzeźb „Żelaźni ludzie” czy pomnika upamiętniającego ofiary Sierpnia`92 w Lubinie.
Zbigniew Frączkiewicz jest artystą wszechstronnym,
jednak jego głównym środkiem wyrazu jest rzeźba,
zarówno niewielkich rozmiarów, kameralna, jak i monumentalna. Absolwent ASP w Warszawie, w latach
70. XX w. zamieszkał w Legnicy, potem w Lubinie
i Chocianowie, gdzie tworzył różnorodne projekty nie
tylko rzeźbiarskie, ale również graficzne i urbanistyczne. Jego dzieła to uniwersalna opowieść o człowieku,
jego relacjach z naturą i refleksje nad ludzką kondycją.
Na legnickiej wystawie zaprezentowane zostaną rzeźby, projekty graficzne, prace malarskie i rysunkowe
wybrane z bogatego dorobku artysty.

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

„Czas ucieka, wieczność czeka. Postscriptum”
- wystawa poświęcona pamięci Bernarda Marka
Adamowicza
• Muzeum Miedzi, Akademia Rycerska
• bilety, wstęp wolny w soboty i 1. środę miesiąca
• org. Muzeum Miedzi
Wystawa prezentuje ponad 100 prac medalierskich
powstałych dla uczczenia pamięci legniczanina Bernarda Marka Adamowicza (1955-2020). Znalazł się
wśród nich portret bohatera wystawy, a także bliskie

WYSTAWY

mu tematy: wiara i pontyfikat Jana Pawła II. Z inspiracji
Bernarda Adamowicza kilkudziesięciu artystów wykreowało niezwykłe formy wyróżniające się często nowymi motywami ikonograficznymi i wyjątkową estetyką. Wystawa to podsumowanie, epilog misji podjętej
przez Bernarda Adamowicza na rzecz medalierskiego
upowszechniania dziedzictwa Jana Pawła II.

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

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 świętuje podwójny jubileusz. Pierwszy to 60. rocznica powołania
do życia instytucji, drugi wiąże się z 75. rocznicą urodzin
twórcy pierwszych współczesnych miedziorytów, jakie
trafiły do muzealnych zbiorów. Krzysztof Skórczewski jest najwybitniejszym żyjącym artystą uprawiającym tzw. czysty miedzioryt. Legnickie muzeum, jako
jedyna instytucja w Polsce, szczyci się posiadaniem
kompletnego zbioru prac artysty (ponad 250 dzieł),
który wzbogacają szkice, odbitki próbne i miedziane
matryce. Miedzioryt zdaje się najbardziej odpowiadać
temperamentowi artystycznemu Krzysztofa Skórczewskiego, jak również jego metaforyczno-fantazyjnym wizjom świata. Warto poznać niezwykłe światy
wielkiego polskiego grafika, jego dzieła inspirowane
architekturą, pejzażem, wędrówkami, a także naturą
i poezją - oniryczne „kamienne miasta”, „wiszące
ogrody”, weduty, zrodzone z potrzeby penetrowania
przestrzeni, zabawy z krajobrazem-labiryntem.
do

30.09 I poniedziałek - wtorek, czwartek - sobota

do

31.12 I poniedziałek - wtorek, czwartek - sobota

„Patagonia. Dwa parki: Los Glaciares i Torres
del Paine” – fotografie Krzysztofa Kasprzyka
• Galeria „Loża” LBP, ul. Piastowska
• wstęp wolny
• org. LBP
„Im dalej w las…”
Fotografie Krzysztofa Kasprzyka
• Galeria „Loża” LBP, ul. Piastowska
• wstęp wolny
• org. LBP
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Z OSTATNIEJ CHWILI

17.09

I sobota I godz. 12.00-18.00

24.09

I sobota

6. Piknik Artystyczny FLOWLAND
• Tarczyn
• org. Galeria Sztuki, Fundacja FLOWLAND
• zapisy na wyjazd w Galerii Sztuki
17 września odbędzie się szósta edycja pikniku artystycznego w Tarczynie, organizowanego przez Fundację FLOWLAND. Podczas tego wydarzenia będzie
można obejrzeć wystawę sztuki współczesnej przygotowaną przez Galerię Sztuki w Legnicy, poznać historię regionu, uczestniczyć w spotkaniach i dyskusji oraz
zrelaksować się na terenie kilkusetletniego gospodarstwa. To wszystko w towarzystwie twórców i twórczyń
rękodzieła artystycznego i producentów lokalnych
wyrobów spożywczych.
Aukcja charytatywna na rzecz Ukrainy
• CDT Medicus w Lubinie
• org. CDT Medicus, Galeria Sztuki w Legnicy
• wstęp wolny
Galeria Sztuki w Legnicy, współorganizator wydarzenia zaprasza na aukcję dzieł sztuki na rzecz Ukrainy.
Licytacji będzie towarzyszył katalog. Podczas aukcji
będzie można nabyć prace Marii Antoniak, Renaty
Michajłow i Małgorzaty Korenkiewicz.
Aukcji będzie towarzyszyć wystawa fotograficzna „Azovstal – Miejsce mojej śmierci, miejsce
mojego życia” Dmytro Kozackiego, poświęcona
obrońcom Mariupola, wykonane tuż przed kapitulacją. Fotografie ukazują żołnierzy pułku Azow
oraz codzienne życie blisko tysiąca osób - ukrywających
się z nimi mieszkańców Mariupola. Dmytro Kozacki to
26-letni żołnierz, szef służby prasowej pułku Azow,
a także fotograf.

ORGANIZATORZY

I Galeria Satyrykon
Rynek 35
tel.: 501 504 115
email:galeriasatyrykon@lck.art.pl
zaprasza od wtorku do piątku w godz 11-18
w soboty w godz. 10-14
wstęp wolny
I Galeria Sztuki
e-mail: galeria@galeria.legnica.eu
tel. kom.: 535 600 599
tel.: 76 862 09 10
Sale wystawiennicze Galerii Sztuki:
• Galeria Sztuki
pl. Katedralny 1/1
zaprasza od wtorku do niedzieli w godz 12-18
wstęp wolny
• Galeria Ring
Rynek 12-14
zaprasza od wtorku do niedzieli w godz. 12-18
wstęp wolny
I Legnickie Centrum Kultury
ul. Chojnowska 2
tel.: 76 723 37 00
mail: lck@lck.art.pl
I Legnicka Biblioteka Publiczna
ul. Piastowska 22
tel. 76 722 60 21
e-mail: sekretariat@biblioteka.legnica.eu
czynna: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek
I Muzeum Miedzi
• Gmach główny i Akademia Rycerska
do 30 września czynne są:
od środy do piątku w godz. 10-17
w soboty i niedziele w godz. 11-17
bilety: 10, 6 zł
• Wieże św. Piotra i św. Jadwigi
czynna do 30 października
od środy do niedzieli w godz. 10-17
bilety
• Mauzoleum Piastów
czynne od środy do piątku w godz. 10-14
bilety - 5 zł
I Ośrodek Sportu i Rekreacji
Centrum Informacji
tel.: (76) 723 38 01
mail: ci@osir.legnica.eu
I Teatr im. Heleny Modrzejewskiej
Dział Promocji i Reklamy
tel.: tel. 505 909 802
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