KRONIKA LUBUSKA
czerwiec 2005 – sierpieñ 2005
• Na terenie skansenu Muzeum Etnograficznego w Ochli zorganizowano pokaz
gin¹cych zawodów i umiejêtnoœci. By³a to
ósma z rzêdu edycja imprezy (1 czerwca).
• VII Miêdzynarodowy Festiwal Muzyczny
Jednocz¹cej siê Europy odby³ siê w £agowie w terminie 3-5 czerwca.
• Uczestnicy obchodów Dni Gorzowa (3-5
czerwca) mieli okazjê obejrzeæ wystêpy teatrów ulicznych, widowisko wojskowe, uczestniczyæ w koncercie muzyki reggae,
rodzinnym pikniku kulturalnym, recitalu
Krystyny Proñko.
• 4 czerwca w Klubie Jazzowym „U Ojca”
wyst¹pi³ Piotr Baron Quintet z udzia³em
s³ynnego trêbacza, Eddiego Hendersona.
• II Ogólnopolskie Œwiêto Uwalniania Ksi¹¿ek (BookCrossing) obchodzono 8 czerwca
w Zielonej Górze. Akcja objê³a ca³e miasto
i polega³a na celowym pozostawieniu
ksi¹¿ki w dowolnym dostêpnym miejscu
tak, aby znalazca móg³ j¹ przeczytaæ i przekazaæ dalej. W filiach bibliotecznych w Zielonej Górze zosta³y wydzielone i oznakowane
pó³ki, na których znajdowa³y siê „uwolnione” ksi¹¿ki.
• 9 czerwca w Salonie Wystaw Artystycznych
w Szprotawie otwarto wystawê fotografii
otworkowej Paw³a Janczaruka.
• Artur Krajewski, artysta ³¹cz¹cy malarstwo
z happeningiem i dzia³aniami multimedialnymi zaprezentowa³ swoj¹ twórczoœæ na
wystawie otwartej 11 czerwca w Galerii
BWA w Gorzowie Wlkp.
• 12 czerwca w obu lubuskich stolicach odbywa³
siê „Kabaretowy Dobry Wieczór” z udzia³em m.in. grupy „Ani Mru Mru”.
• Muzeum Ziemi Lubuskiej od 15 czerwca do
3 lipca goœci³o wystawê „Fotografie II”
Janusza Gajosa.
• 17 czerwca w gorzowskiej Galerii Fotografii
i Nowych Mediów odby³ siê wernisa¿ instalacji poznañskiej artystki Aleksandry Ska.
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• XII Ogólnopolski Festiwal Zespo³ów Tanecznych Dzieci i M³odzie¿y Szkolnej trwa³
od 17-19 czerwca w Gorzowie Wlkp. W imprezie wziê³o udzia³ blisko 900. uczestników.
• Koncerty zespo³ów i kapel ludowych, wystawa rêkodzie³a, potyczki gwarowe z³o¿y³y
siê na XII D¹browieckie Spotkania Folklorystyczne. Spotkania pn. „U progu lata”
odbywa³y siê D¹brówce Wlkp. od 18 do 19
czerwca.
• W Muzeum Archeologicznym Œrodkowego
Nadodrza w Œwidnicy, w dniu 21 czerwca,
mia³ miejsce podwójny wernisa¿: wystawy
prac m³odych artystów z zielonogórskiego
Domu Harcerza zainspirowanych kultur¹
Majów i Azteków oraz wystawy „Celtyckie
kresy poprzez zachowane œlady dawnej kultury”.
• 22 czerwca, w sali dêbowej zielonogórskiej
WiMBP odby³a siê inauguracja promocji
Krosna Odrzañskiego. Oprócz prezentacji
miasta, wystêpów zespo³ów artystycznych i
sportowych przygotowano kilka ekspozycji.
W pomieszczeniach wystawienniczych
Biblioteki otwarto wystawy: „Krosno Odrzañskie miasto tysi¹ca lat – historia i dorobek”, „Kroœnieñskie impresje fotograficzne
Micha³a Ciesielczyka. Zaprezentowano tak¿e prace plastyczne i rêkodzie³o artystyczne
oraz najnowsze wydawnictwa o Kroœnie.
• W ramach „Czwartków Lubuskich”, 23 czerwca, w Bibliotece im. C. Norwida mia³a
miejsce wspólna promocja ksi¹¿ek, prozatorskiej - Katarzyny Jarosz-Rabiej „Smak
lebiody” i poetyckiej – Katarzyny Kulikowskiej „Œwiat zawieszony na drzewie”.
• W Grodzkim Domu Kultury w Gorzowie
Wlkp. zorganizowano 23 czerwca „Sobótkow¹ Noc Kulturaln¹. Pokazano spektakle
teatralne, wystawy, koncerty, projekcje
filmów. Podsumowano fina³ Turnieju
Jednego Wiersza.

• W terminie 25-30 czerwca, w gorzowskim
Jazz Clubie „Pod Filarami”, przebiega³a 2 tura
Euroregionalnych Warsztatów Muzycznych.
• Tegoroczne Lubuskie Lato Filmowe w £agowie trwa³o od 26 czerwca do 2 lipca. By³a
to ju¿ 35 edycja festiwalu filmowego kinematografii Europy Œrodkowej i Wschodniej.
• Integracyjny Miêdzynarodowy Festiwal
Artystyczny Dzieci i M³odzie¿y Specjalnej
Troski Polska-Niemcy odbywa³ siê w Lubsku, w dniach 27 czerwca – 1 lipca.
• Scena Letnia gorzowskiego Teatru im.
J. Osterwy rozpoczê³a dzia³alnoœæ 1 lipca.
• 4 lipca odby³a siê inauguracja Lata Muz
Wszelakich, programu imprez kulturalnorozrywkowych organizowanych przez Zielonogórski Oœrodek Kultury (m.in.: VII
Miêdzynarodowy Festiwal Artystów Ulicznych BuskerBus, spektakle, koncerty, wystawy).
• W Gorzowie Wlkp., od 8 do 10 lipca, trwa³y
XVII Miêdzynarodowe Spotkania Zespo³ów
Cygañskich Romane Dyvesa.
• 16 lipca, w Lubrzy, ju¿ po raz ósmy
zaprezentowano widowisko teatralno-muzyczne pn. Noc Nenufarów.
• W gorzowskiej Galerii BWA odby³ siê
wernisa¿ wystawy podsumowuj¹cej plener
malarski (16 lipca).
• „Hiphop Street Jam” – prezentacja muzyki
hiphopowej – w ramach Lata Muz Wszelakich mia³a miejsce 16 lipca w Zielonej
Górze.
• Promocja lubuskiego folkloru i walorów
turystyczno-rekreacyjnych
przebiega³a
w ramach XI Jarmarku Magdaleñskiego,
który zorganizowano w Pszczewie, w dniach
17-18 lipca.
• Wystawa fotograficzna Adama Bujaka
poœwiêcona pielgrzymkom Jana Paw³a II do
ojczyzny goœci³a w zielonogórskiej Galerii
BWA. Jej otwarcie nast¹pi³o 21 lipca.
• Ekspozycjê „Piêædziesi¹t lat po wielkiej
wystawie” (czêœæ I) zaprezentowa³o Muzeum Lubuskie im. J. Dekerta. Wystawiono
prace najwybitniejszych wspó³czesnych
malarzy polskich w piêædziesi¹t¹ rocznicê
Wystawy M³odej Sztuki w warszawskim
Arsenale. Wernisa¿ odby³ siê 21 lipca.

• Wystawê ³ódzkiego artysty Kamila Kuskowskiego otwarto 22 lipca w gorzowskiej
Galerii Fotografii i Nowych Mediów.
Kuskowski przeprowadzi³ akcjê artystyczn¹
po³¹czon¹ ze sztuk¹ wideoinstalacji i zatytu³owa³ j¹ „Permanentne otwarcie czyli
piêkna wystawa”.
• W imieniny Anny, 23 lipca, na zielonogórskim deptaku zorganizowano uroczystoœæ z udzia³em pañ o tym imieniu. Obchody
przebiega³y tak¿e w Teatrze Lubuskim im.
L. Kruczkowskiego.
• 24 lipca w Oœrodku Sportu i Rekreacji
„Bunkier” w Œwidnicy mia³ miejsce przegl¹d zespo³ów amatorskich pt. „Rockowisko”.
• Filmowa Góra, to nazwa I Ogólnopolskiego
Letniego Festiwalu Kina Niezale¿nego, który
rozpocz¹³ siê 25 lipca w Zielonej Górze.
• W terminie 26-31 lipca mo¿na by³o obejrzeæ
wystawê malarstwa socrealistycznego i krêgu Arsena³ w Muzeum Spichlerz.
• Inauguracja X Letniego Festiwalu Muzyki
Organowej i Kameralnej w Drezdenku
odby³a siê 29 lipca.
• Ósma edycja Miêdzynarodowego Dzieciêcego Festiwalu Folkloru trwa³a od 31 lipca
do 6 sierpnia. W Zielonej Górze i innych
miastach województwa lubuskiego wystêpowa³y zespo³y z 14 krajów i 3 kontynentów.
• 1 sierpnia otwarto wystawê „Dni Powstania
– Warszawa 1944” w Muzeum Ziemi Lubuskiej.
• Zielonogórski klub „U Ojca” oraz „4 Ró¿e
dla Lucienne” goœci³y publikê III Letniego
Festiwalu Jazzowego od 4 do 6 sierpnia.
• W £agowie, od 4 do 6 sierpnia, trwa³ festiwal kultury rycerskiej i szlacheckiej. Najciekawsze imprezy festiwalu to: turniej
³uczniczy, warsztaty tañca irlandzkiego,
konny turniej rycerski, „Teatr ognia”.
• Kolejny, ju¿ XI Przystanek Woodstock”
odbywa³ siê w Kostrzynie w terminie od 5-6
sierpnia.
• 5 sierpnia zorganizowano wernisa¿ prac
malarskich Anny Bochenek w gorzowskiej
Galerii BWA.
• Polsko-niemiecki Festiwal Szantowy
„Keja” 2005 odby³ siê 6 sierpnia w Strzelcach Krajeñskich.
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• W Gorzowie zorganizowano œwiêto muzyki
klasycznej. 6 sierpnia zabrzmia³ Miêdzynarodowy Festiwal Muzyczny „Serenada nad
Wart¹”.
• W terminie 12-14 sierpnia w Dêbnie odbywa³a siê IX Triada Teatralna.
• 15 sierpnia œwiêtowano Barlineckie Lato Teatralne. Spektakle odbywa³y siê na ulicach
miasta i w Barlineckim Oœrodku Kultury.
• W Parady¿u zorganizowano ju¿ po raz trzeci Festiwal „Muzyka w Raju”. Koncerty
odbywa³y siê od 18 do 26 sierpnia.
• Wystêpami zespo³ów muzycznych, prezentacj¹ rêkodzie³a artystycznego, przed-
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stawieniami teatralnymi uœwietniono
III Dni Kultury Alternatywnej w Gubinie, które przebiega³y od 26 do 28 sierpnia.
• XIII Ogólnopolski Festiwal „Pokój i Dobro”
rozbrzmiewa³ w zielonogórskim amfiteatrze. Koncerty festiwalowe trwa³y 3 dni
(26-28 sierpnia).
• 29 sierpnia w Bibliotece zielonogórskiej
otwarto rocznicow¹ wystawê pt. „Sierpniowe zwyciêstwo - 25 lat NSZZ Solidarnoœæ”,
na któr¹ z³o¿y³y siê ksi¹¿ki, albumy, czasopisma, fotografie, unikatowe dokumenty
z lat 1980-1989.

