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▸ 4.01
piątek, godz. 20.00

Muzyczny Wieczór
Kabaretowy
„Ta piosenka brzmi
znajomo”
Zestaw hitów z minionych dekad, w aranżacjach Łukasza Matuszyka i świetnych
tłumaczeniach Zuzy Motorniuk, w każdym
widzu obudzą sentyment za przeszłością.
To jednocześnie dynamiczny i kolorowy
recital czy minispektakl, pokazujący zarówno
kunszt wokalny, jak i możliwości aktorskie
głównej bohaterki wieczoru. Niezapomnianego wieczoru.
Zuza Motorniuk objawia się jako femme
fatale, krucha istotka tęskniąca za silnym
męskim ramieniem, znużona kochanka,
odtrącona dziewczyna, królowa parkietów,
psiapsiółka psiapsiółki, inkarnacja matczynej miłości z grzechotką na podorędziu.
Rapuje jak hiphopowiec, śpiewa głosem
operowej divy, uroczo zaciąga po wiejsku
albo drapie bębenki solidnym rockowym
pazurem. Uwodzi, hipnotyzuje, nie można
od niej oderwać wzroku”. Piotr Kanikowski,
24legnica.

Caffe Modjeska, Rynek

bilety - 30 zł
org. Teatr Modrzejewskiej

Wydawca
Gmina Legnica
Adres redakcji
Urząd Miasta Legnicy, pl. Słowiański 8, 59-220 Legnica
tel. 76 721 23 60
e-mail: promocja@legnica.eu
Druk
Drukarnia JAKS, Wrocław
Nakład
5.000 egz.
Wydawnictwo bezpłatne

ISSN 2544-7483
Wydawnictwo opracowano na podstawie materiałów nadesłanych
przez organizatorów imprez. Za ewentualne zmiany w programie
wydawca nie ponosi odpowiedzialności.
Legnicki Informator Kulturalny dostępny jest także na stronie:
www.legnica.eu

▸ 8.01
wtorek, godz. 18.00

Legniczanie znani i lubiani
Comiesięczne spotkania z ciekawymi osobistościami, mające na celu przybliżenie
historii Legnicy.

TML „Pro Legnica”, Rynek 5/6
wstęp bezpłatny
org. TML „Pro Legnica”
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sobota, godz. 11.00

Zabawa karnawałowa
Impreza dla dzieci w wieku 3-10 lat. Obowiązuje przebranie i dobry humor, w programie
zabawy przy muzyce, moda karnawałowa,
tańce i wiele innych atrakcji...

Młodzieżowe Centrum Kultury,
ul. Mickiewicza
wstęp bezpłatny
org. MCK

▸ 12.01
sobota, godz. 17.30

27. Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy

Koncert rockowy”
AWARIA
CYNAMONOWY OGRÓD
METALION
POLISH FICTION
ZIELONY GROSZEK

▸ 13.01 | niedziela, godz. 14.00-20.00

27. Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy
Tegorocznym celem zbiórki będzie zakup
nowoczesnego sprzętu medycznego dla
specjalistycznych szpitali dziecięcych. Są
to placówki z oddziałami II oraz III stopnia
referencyjności, czyli takie, które mogą
dokonać specjalistycznej diagnozy oraz
udzielić pomocy medycznej najciężej chorym
dzieciom. W Polsce funkcjonuje dziś blisko 50
takich szpitali. W takich placówkach szczególnie ważne jest nowoczesne, spełniające
najwyższe standardy wyposażenie, które
daje lekarzom i personelowi medycznemu
jak najlepsze możliwości diagnozy i leczenia
najtrudniejszych przypadków. Fundacja
skupi się przede wszystkim na zakładach
diagnostyki specjalistycznej – zwłaszcza
obrazowej, radiologicznej oraz laboratoryjnej Całodzienna kwesta przez wolontariuszy WOŚP upłynie pod znakiem szeregu
atrakcji w Akademii Rycerskiej, przygotowanych przez Legnickie Centrum Kultury,
Muzeum Miedzi oraz OSiR, Akademię
Avatara, Klub Spiżarnia, Legnickie Morsy,
legniccy motocyliści i in.

Akademia Rycerska

wstęp wolny - datek do puszki WOŚP
org. LCK, Muzeum Miedzi, OSiR,
Akademia Avatara, Hufiec ZHP w Legnicy,
Galeria Piastów

PROGRAM
godz. 14.00-20.00
Koncerty i prezentacje. Wystąpią:
• Dziecięco-Młodzieżowa Legnicka
Orkiestra Dęta,
• wychowankowie MCK,
• Przedszkole Sportfanek,
• Natalia Bernatska,
• Paweł Pomazan,
• zespół Plug`n`Blues.
W przerwach - licytacje WOŚP.
Akademia Rycerska, Sala Maneżowa
godz. 14.00
Pokazy tańca Uczniowskiego Klubu
Tańca Sportowego LEW
Akademia Rycerska, Sala Królewska
godz. 15.00
Kuratorskie oprowadzanie po
wystawie „Sztuka Legionów”
Akademia Rycerska, Muzeum Miedzi

Klub Spiżarnia, ul. Piastowska

wstęp - min. 10 zł (datek do puszki WOŚP)
org. LCK

godz. 15.00
Legnickie Morsy i wielka kąpiel
na cześć Orkiestry!
Akademia Rycerska, dziedziniec
godz. 16.00
Tajemnice Sali Królewskiej
- zwiedzanie z przewodnikiem
Akademia Rycerska, Sala Królewska
godz. 17.00
Pokaz tańca flamenco
Akademia Rycerska, Sala Królewska
godz. 20.00
Światełko do nieba
Akademia Rycerska, dziedziniec

KALENDARIUM KULTURALNE - MAJÓWKA 2018

▸ 12.01

KALENDARIUM KULTURALNE
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▸ 13.01

▸ 15.01

▸ 18.01

niedziela, godz. 15.00

wtorek, godz. 9.00

piątek

27. Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy
- Legnicki Bieg i Marsz
z Serduszkiem

XVIII Dziecięcy Festiwal
Kolęd i Pastorałek
ATRIUM 2019

Muzyczny Piątek
„Karnawał muzyką
malowany”

godz. 15.00
Bieg Integracyjny, w tym osoby
niepełnosprawne (dystans 200 m)

Dom Kultury „Atrium”, ul. Pomorska

Koncert w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół
Muzycznych.
wstęp bezpłatny
org. DK „Atrium”

godz. 15.10
Bieg Dziecięcy (dystans 300 m)

piątek, godz. 17.00

godz. 15 .30
Nordic Walking (dystans 1000 m)

Start i meta - ul. NMP

wpisowe - datek do puszki WOŚP:
dzieci - nie mniej niż 2 zł
dorośli - nie mniej niż 10 zł
org. OSiR

▸ 13.01
niedziela, godz. 6.00-15.00

Jarmark Staroci
Pierwsza w Nowym Roku okazja do nabycia
unikalnych przedmiotów – dzieł sztuki, biżuterii, ceramiki, produktów kolekcjonerskich,
książek, mebli i wielu innych wyjątkowych
dzieł.

Rynek

wstęp bezpłatny
org. TML „Pro Legnica”

wstęp bezpłatny
org. Zespół Szkół Muzycznych

▸ 18.01

godz. 15.20
Bieg Rodzinny (dystans 400 m)

godz. 16.00
Bieg Główny (dystans 1300 m,
dla biegaczy powyżej 16 roku życia)

Muzeum Miedzi

„Walter Bayer. Życie
i twórczość” - promocja
nowego wydawnictwa
Muzeum Miedzi

▸ 16.01
środa, godz. 15.00

Koncert Kolęd
Koncert w wykonaniu w wykonaniu zespołu
„Chwila Refleksji” Harcerskiej Organizacji
„Perspektywa”.

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

▸ 17.01
czwartek, godz. 18.00

„Tajemnice legnickich
Piastów - przybysze
na legnickim dworze”
Legnica w czasach panowania książąt
dynastii piastowskiej utrzymywała kontakty polityczne, gospodarcze i kulturalne
z krajami ościennymi. Pośród przybyszów
z zagranicy odnajdujemy w Legnicy gości
z odległych zakątków Europy. O tym, co skierowało ich do stolicy księstwa dowiemy się
podczas ostatniego wykładu z cyklu „Tajemnice legnickich Piastów”, który wygłosi Arkadiusz Muła, dyrektor Muzeum Regionalnego
w Jaworze.

Muzeum Miedzi, Akademia Rycerska
wstęp bezpłatny
org. Muzeum Miedzi

Promocja wydawnictwa poświęconego
twórczości zapomnianego legnickiego artysty, Waltera Bayera, nauczyciela rysunków,
malarza i ilustratora. Zgodnie z rodzinną
tradycją W. Bayer ukończył seminarium
nauczycielskie, później studiował we Wrocławiu, Düsseldorfie i Berlinie. Od 1919r.
uczył rysunku. W latach trzydziestych
pełnił funkcję sekretarza stowarzyszenia
Liegnitzer Kunstverein. W swojej twórczości
chętnie sięgał po tematy baśniowe, sceny
rodzajowe umieszczał w realiach epoki biedermaieru, podejmował tematy historyczne
takie jak bitwa pod Legnicą z 1241 roku,
utrwalał urodę współczesnej sobie Legnicy.
Pracował jako ilustrator książek, wydawnictw muzycznych i druków reklamowych.
Projektował plakaty oraz karty pocztowe.
Rysunki i karykatury zamieszczał także
w lokalnej prasie.

Muzeum Miedzi, Akademia Rycerska
wstęp bezpłatny
org. Muzeum Miedzi
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▸ 19.01

Georg Friedrich Händel
Oratorium MESJASZ

Koncert Kolęd i Pastorałek
w wykonaniu Chóru
„Madrygał”

Po raz pierwszy w historii, w Sali Królewskiej
legnickiej Akademii Rycerskiej zabrzmi słynny chór „Hallelujah”, najbardziej znany i rozpoznawalny fragment oratorium „Mesjasz”.
Podczas jego wykonania obecny na koncercie król Jerzy II, wstał z miejsca, a wraz z nim
cała publiczność. Ten niezwykły hołd złożony wielkiemu kompozytorowi przetrwał
się do dzisiaj w Wielkiej Brytanii i w Polsce.
Wielkie dzieło barokowej muzyki zaprezentuje Zespół Wokalnego Studenckiego
Koła Artystyczno-Naukowego Wokalnej
Muzyki Dawnej działającego przy Akademii
Muzycznej we Wrocławiu, pod dyrekcją
Agnieszki Franków-Żelazny. Wystąpią:

Agata Chodorek, Sylwia Kapela, Weronika
Ogonowska (soprany), Marta Gofryk, Anna
Grycan (alt), Maciej Łykowski, Sebastian
Mach (tenory), Mikołaj Bońkowski, Jan
Paweł Frasz oraz gościnnie Piotr Łykowski
(kontratenor). Wrocławscy studenci wykonają jeden z najważniejszych utworów
w dorobku Händla. Skomponowany w
zaledwie trzy i pół tygodnia, po raz pierwszy został wykonany 13 kwietnia 1743 roku
w Dublinie. Trzyczęściowe dzieło o życiu,
śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa zostało
rok później zaprezentowane w londyńskim
Covent Garden. Po wykonaniu oratorium
zostało okrzyknięte najpiękniejszym utworem muzycznym w dziejach świata: „Brakuje
słów, by wyrazić niezwykłą rozkosz, jaką
sprawił on pełnemu podziwu tłumowi
publiczności. Niezrównane, wspaniałe
i tkliwe, do najwznioślejszych, najbardziej
majestatycznych i poruszających słów, które
sprzysięgły się, by porwać i oczarować serce
i ucho”. („Dublin Journal”, 17 kwietnia 1742).

Sala Królewska Akademii Rycerskiej
bilety - 10 zł
org. LCK

bilety - 25 zł
org. LCK

▸ 19.01

sobota, godz. 10.00

sobota, godz. 14.00

Zabawa karnawałowa
dla dzieci

„Posłuchaj Śpiewu Miasta”
- kurs nagrań terenowych

wstęp bezpłatny
org. DK „Atrium”

Noworoczny koncert w wykonaniu chóru
„Madrygał” pod dyrekcją Dariusza Rzoncy
będzie nie tylko okazją do przywołania
tradycji bożnarodzeniowych, ale także do
inauguracji nowego roku koncertowego
w Akademii Rycerskiej oraz świętowania
jubileuszu 70-lecia powstania zespołu. Chór
„Madrygał” został założony w 1949r. przez
Henryka Karlińskiego przy Szkole Podstawowej nr 1 jako chór dziecięcy. W swoim
dorobku ma ok. 1000 koncertów.

Sala Królewska Akademii Rycerskiej

▸ 19.01

Dom Kultury „Atrium”, ul. Pomorska

sobota, godz. 18.00

Brzmienia podwórek, ulic, dzielnic, miejskie
zaułki, język, echa dzwonnic, wydarzeń
miejskich, charakterystycznych miejsc. To
wszystko czyni Legnicę wyjątkową. Podczas
spotkania realizowanego pod egidą Michała
Zygmunta, instrumentalisty, improwizatora i poszukiwacza ukrytych dźwięków,
jego uczestnicy poznają zasady rejestracji
audiosfery miasta. Podczas warsztatów rozpoczną się również prace nad stworzeniem
„Dźwiękowej Mapy Legnicy”. Organizatorzy
zapraszają wszystkich, dla których warte
są zachowania odgłosy podwórek, ulic,
wydarzeń miejskich. Projekt realizowany jest
w ramach obchodów 50 Festiwalu Chóralnego LEGNICA CANTAT.

Sala Maneżowa
Akademii Rycerskiej
udział bezpłatny
org. LCK

▸ 21.01
poniedziałek, godz.17.00

Koncert dla Babci i Dziadka
MCK zaprasza wszystkich dziadków i babcie
na koncert w wykonaniu uczestników kół
artystycznych. W programie: taniec, śpiew
oraz występy teatralne.

Młodzieżowe Centrum Kultury,
ul. Mickiewicza
wstęp bezpłatny
org. MCK

▸ 23.01
środa, godz. 16.30

Zumba dla babci i dziadka
Prezentacje taneczne wychowanków Domu
Kultury „Atrium”

Dom Kultury „Atrium”, ul. Pomorska
wstęp bezpłatny
org. DK „Atrium”

KALENDARIUM KULTURALNE

▸ 18.01 | piątek, godz. 18.00

KALENDARIUM KULTURALNE
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▸ 25.01

▸ 25.01

▸ 26.01

piatek

piątek, godz. 18.30

sobota, godz. 19.30

Karnawał w Operze
Wrocławskiej - Spektakl
„Halka” Stanisława
Moniuszki

„Małgorzata Kazimierczak
Labirynt idei ZDARZEŃ”
- wernisaż wystawy

Koncert Strefa de... #137
ANTIGAMA /F.A.M./
PEACEMAKER

Galeria Sztuki, Plac Katedralny
Legnica - Wrocław
koszt - 170 zł
org. PTTK

▸ 25.01
piątek, godz. 17.00

„Wędrówki po legnickich
Bielanach /Neulandzie/”
Spotkanie z Wojciechem Morawcem zrealizowane w cyklu „Opowieści Pana Wojtka…”

Filia nr 8 LBP, ul. Staszica
wstęp bezpłatny
org. LBP

▸ 25.01
piątek, godz. 17.30

„Marcin Minor. Zmyślenia”
- wernisaż wystawy

wstęp bezpłatny
org. LCK

▸ 25.01
piątek, godz. 18.00

Koncert noworoczny
Zespołu Pieśni i Tańca
LEGNICA
Podczas koncertu zespół przypomni najpiękniejsze polskie kolędy i pastorałki, zarówno
te znane i najczęściej śpiewane w polskich
domach, ja również te już nieco zapomniane.
Nie zabraknie także wyrazistego i żywiołowego polskiego folkloru czyli pieśni i tańców
regionalnych: kurpiowskich, lubelskich, górnośląskich oraz żywieckich. Udział wezmą
wszystkie grupy taneczne zespołu.

Sala Maneżowa Akademii Rycerskiej
wstęp - 5, 10 zł
org. LCK

Galeria Satyrykon, Rynek
wstęp bezpłatny
org. LCK

▸ 27.01
niedziela, godz. 15.00

Dziecięca wystawa
zwierząt domowych
MOJE ZWIERZĄTKO
Inauguracja cyklu imprez dla dzieci i młodzieży przygotowanych przez OSiR na czas ferii.
W programie: pokaz tresury oraz pokazy
zwierząt egzotycznych.

Hala OSIR, ul. Lotnicza
wstęp bezpłatny
org. OSiR

ANTIGAMA
Grupa ANTIGAMA założona w 2000 roku
to światowa czołówka muzyki grindcore/
metal. Zespół tworzą doświadczeni muzycy,
którzy grali lub dalej udzielają się w takich
formacjach jak DIFFERENT STATE, GARDEN
OF WORM, SPARMAGOS, STARZY SINGERS,
MITCH & MITCH, VADER, HATE, DECAPITATED. Warszawiacy mają na koncie kilka
albumów oraz single, splity czy udziały w
płytach kompilacyjnych. W 2006 roku podpisali kontrakt płytowy na cały świat z jedną
z najbardziej znanych niezależnych wytwórni
zajmujących się ekstremalnym graniem amerykańskim Relapse Records. Do tej pory
zagrali masę indywidualnych koncertów, jak
i trasy koncertowe po Europie czy USA, wraz
z udziałem na jednym z najbardziej prestiżowych amerykańskich festiwali muzyki
ekstremalnej „Maryland Deathfest” w 2009
i 2015 roku. Zespół współpracował również
z reżyserem teatralnym Marcinem Liberą,
co zaowocowało stworzeniem muzyki na
żywo do dramatu „Wiosna Śmierci” oraz
„Zawiadamiamy Was, że żyjemy” w Muzeum
Powstania Warszawskiego w 2009 roku.
W 2015 roku Antigama wydała swój nowy
album „The Insolent”. Ostatnie wydawnictwo
grupy to EP-ka „Depressant”. Antigama to
kontrolowany chaos.
F.A.M. Zespół powstał w 2005 roku. Pierwszy materiał został nagrany w 2006 roku.
Rok później zarejestrowano materiał na
pełną debiutancką płyty „Bullet(in)”. Od
tego momentu F.A.M. rozpoczął aktywność
koncertową w Polsce, Czechach, Słowacji
i Niemczech. Ubiegły rok to przede wszystkim kolejne koncerty i festiwale głównie
w Czechach i Niemczech (m in. „NiceToEatYou
fest”, „Obscene Extreme Fest”). Pod nazwą
PEACEMAKER grają od początku 1998 r. Ich
muzyka to próba łączenia w jedną całość
różnych styli „ciężkiego” grania, wraz z własnymi inspiracjami muzycznymi.

Klub Spiżarnia, ul. Piastowska
bilety - 25, 30 zł
org. LCK
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▸ 5.01

▸ 12.01

wtorek

sobota, godz. 8.00-20.00

sobota, godz. 9.30

Spacer Noworoczny

Express narty z OSiR-em

Pierwsza legnicka impreza w Nowym Roku.
Tym razem przewodnicy PTTK poprowadzą
uczestników trasą: Legnica - Przybyłowice
(pociągiem) - Raczkowa (ognisko).

Wyjazd na narty zjazdowe do Rokytnicyoraz
na narty biegówki do Jakuszyc. Centrum
narciarskie Rokytnica nad Jizerou dysponuje 12 wyciągami i cieszy się ogromną
popularnością również wśród polskich
narciarzy. Miłośnicy biegówek wysiądą w
Jakuszycach i spędzą niedzielę na trasach
najbardziej znanego ośrodka narciarstwa
biegowego w Polsce

Dolnośląskie Młodzieżowe
Grand Prix w Szachach

Legnica - Przybyłowice - Raczkowa
koszt - 10 zł
org. PTTK

▸ 2-24.01
poniedziałki, wtorki, środy, czwartki
godz. 17.30-20.00

Legnica - Jakuszyce - Rokytnica
koszt - 45 zł (zapisy)
org. OSiR

„Zimowa Akademia
Fitness”

Dom Kultury „Atrium”, ul. Pomorska
wstęp bezpłatny
org. DK „Atrium”

▸ 18.01
piątek, godz. 15.00

Noworoczny Otwarty
Turniej Łuczniczy
Dom Kultury „Atrium”, ul. Pomorska
wstęp bezpłatny
org. DK „Atrium”

W programie: otwarte treningi i ćwiczenia
dla dorosłych: Pilates, Zumba, Body Shape,”
„Zdrowy Kręgosłup” oraz trening ogólnorozwojowy.

Klub Mieszkańców „Agatka”,
ul. Artyleryjska

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

▸ od 3.01
zawsze w czwartki, godz. 16.30
zawsze w piątki, godz. 16.30

Turnieje Szachowe
w DK „Atrium”

▸ 5-27.01
sobota, niedziela

Legnicka Liga Halowa
SALLER CUP
VI kolejka

5 stycznia (sobota)
godz. 12.40-18.30

DK „Atrium” zaprasza szachistów: w czwartki
na Błyskawiczny Turniej Szachowy, w piątki
na Turniej w Szachach Szybkich.

VII kolejka

13 stycznia (niedziela)
godz. 14.20 - 18.30

VIII kolejka

20 stycznia (niedziela)
godz. 13.30 - 18.30

DK „Atrium”, ul. Pomorska

IX kolejka

27 stycznia (niedziela)
godz. 12.40 - 19.50

wstęp bezpłatny
org. DK „Atrium”

▸ 3-23.01
poniedziałki, godz. 17.00
środy, godz. 15.45 oraz 16.30

„Active Junior”

Hala OSiR, ul. Lotnicza

wstęp bezpłatny
org. Legnickie Stowarzyszenie Futbol 5

▸ 19.01
sobota

Wycieczka autokarowa
na stoki Andrzejówki
Legnica - Andrzejówka
koszt - 60 zł
org. PTTK

▸ 19.01
sobota, godz. 10.00

Turniej szachowy
„Cztery pory roku – zima”

Akcja profilaktyki wad postawy u dzieci
i młodzieży. Zajęcia prowadzi doświadczona
instruktorka i nauczyciel, Halina Szwedyk.

Kolejna edycja turnieju szachowego dla
dzieci i młodzieży. Rozgrywka będzie się
odbywała systemem szwajcarskim.

Klub Mieszkańców „Agatka”,
ul. Artyleryjska

Młodzieżowe Centrum Kultury,
ul. Mickiewicza

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

wstęp bezpłatny
org. MCK

SPORT • REKREAKCJA • TURYSTYKA

▸ 1.01

TEATR
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▸ 5.01

▸ 11, 12, 13.01

▸ 20.01

sobota, godz. 16.00

piątek, sobota, niedziela, godz. 19.00

niedziela, godz. 19.00

„Baśń o pięknej Parysadzie
i o ptaku Bulbulezarze”

„Popiół i diament zagadka nieśmiertelności”

Kabaret Aktorów Teatru
Modrzejewskiej „Piękna Helena”

Spektakl dla dzieci wg „Klechd sezamowych”
Bolesława Leśmiana. Bohaterką opowieści
jest rozkapryszona księżniczka, która dla
błahej zachcianki wyprawia braci w pełną
niebezpieczeństw podróż. Kiedy jednak
ulegają złym mocom i zostają obróceni w
kamień, Parysada rusza na ratunek, nie
zważając na jakiekolwiek przeszkody. Czy
zdoła ocalić ukochanych braci i dowiedzieć
się, co tak naprawdę jest w życiu ważne?

Spektakl przygotowany przez Małgorzatę
Sikorską-Miszczuk i Marcina Liberę, twórców
„III Furii” przedstawienia, które rozpoczęło
gorącą dyskusję na temat najnowszej historii
Polaków. Dziś, kiedy nasz polsko-polski
konflikt wybuchł z nową siłą, tak że żyjemy
na granicy społecznego kataklizmu, twórcy
postanowili przyjrzeć się Polsce na nowo,
korzystając z wątków słynnej powieści
Andrzejewskiego i wielkiego filmu Wajdy.

Scena Gadzickiego

Scena Gadzickiego

bilety - 22, 27 zł
org. Teatr Modrzejewskiej

bilety - 35, 28 zł, stoliki - 40 zł
org. Teatr Modrzejewskiej

▸ 6.01
niedziela, godz. 19.00
Lech Raczak & Targanescu
Spektakl Fundacji Orbis Tertius

„Podróże przez sny.
I powroty”
Spektakl niecodzienny, tajemniczy, niepokojący, pełen pięknej muzyki. Lech Raczak
- autor ponad 70 realizacji scenicznych
i plenerowych, współzałożyciel legendarnego Teatru Ósmego Dnia i dyrektor
artystyczny Międzynarodowego Festiwalu
Teatralnego Malta w Poznaniu - powraca
na scenę jako aktor po niemal czterdziestu
latach. Towarzyszy mu Trio Targanescu,
którego muzyka, jak twierdzą słuchacze, jest
mieszaniną folku, kameralistyki rockowej,
improwizacji i muzyki obrazowej z domieszką lekkiej psychodelii. A więc idealna, by
zilustrować sny, bo to o nich właśnie będzie
mowa. Raczak zapisuje je od dziesięcioleci.
A teraz chce się nimi podzielić. „Bo, jak ktoś
powiedział, tylko przez sen Pan Bóg może
wyznać, że nie udał mu się realny świat”
(Lech Raczak).

Scena Gadzickiego

bilety - 30 zł i 25 zł
org. Fundacja Orbis Tertius, Teatr
Modrzejewskiej

„Portret Polaka po
szkodzie”
Niewesoły kabaret do słów
Jacka Kaczmarskiego
Wśród tekstów J.Kaczmarskiego można
znaleźć zarówno te, które przyniosły mu
przydomek „barda Solidarności”, jak i zanurzone w kulturalnym dorobku Polski i Europy
historyczne alegorie, śmiałe obyczajowo
pieśni biesiadne, złośliwe rozważania o
kwestiach bieżących, żartobliwe i gorzkie
refleksje tematy społeczne i głęboko prywatne. Z bogatego, liczącego ponad pół tysiąca
wierszy dorobku twórcy Kabaretu wybrali
te mniej znane. W kolejnej odsłonie Kabaret
„Piękna Helena” chce pokazać portret zbiorowy współczesnego Polaka, nakreślony
w poezji Kaczmarskiego – błyskotliwego,
niebanalnego diagnosty ludzkich słabości
i polskich zawirowań historycznych, obyczajowych, światopoglądowych. Kaczmarskiego, który – o czym wie niewielu – był
twórcą niezwykle dowcipnym.

Caffe Modjeska

bilety premierowe - 50 zł
org. Teatr Modrzejewskiej

▸ 18, 19.01
piątek, sobota, godz. 19.00

„Dzielni chłopcy”
Czy lubicie piłkę nożną? A może wręcz
kochacie? Albo odwrotnie – nie znosicie?
Przyznajecie rację słynnemu reżyserowi Pierowi Paolowi Pasoliniemu, który oświadczył,
że „futbol jest największą, po literaturze i
miłości, przyjemnością na świecie”, czy też
jesteście po stronie wielkiego pisarza Jorge
Luisa Borgesa, twierdzącego: „Piłka nożna
jest popularna, bo głupota jest popularna”?
Niezależnie od odpowiedzi – Dzielni chłopcy
będą dla was ciekawym przeżyciem. To
dramat opowiadający o świecie kibiców,
napisany w wyniku spotkań i rozmów z kibicami, odkrywający w nich niejednoznaczne,
indywidualności, a w ich życiu – poruszające
dylematy.
Spektakl odbędzie się także 22 stycznia
(wtorek) o godz. 11.00.

Scena Gadzickiego

bilety - 32, 25 zł
org. Teatr Modrzejewskiej

▸ 26, 27.01
sobota, niedziela, godz. 19.00

„Makbet”
Jedno z największych i najbardziej znanych
dzieł Szekspira: historia człowieka, który
uległ podszeptom wybujałej ambicji i przekroczył granicę, uwalniając mrok skryty
w każdej ludzkiej duszy. Studium władzy
i głębokiej psychologii, subtelność poezji
i groza zbrodni sprzed tysiąca lat, która wciąż
wywołuje dreszcze.

Scena Gadzickiego

bilety - 27, 32 zł
org. Teatr Modrzejewskiej
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▸ do 27.01

▸ do 31.01

„Odcienie bieli i czerwieni”

40, a nawet 47…
Jubileuszowa niezależność
Galerii Sztuki w Legnicy

„Sztuka Legionów”

Wystawa zorganizowana
w ramach projektu „Odcienie
bieli i czerwieni. Sztuka
w poszukiwaniu tożsamości”
Wystawa prezentuje prace artystów współczesnych odnoszące się wprost w treści
lub stanowiące komentarz do kwestii
związanych ze współczesnym rozumieniem
patriotyzmu, tożsamości zbiorowej i poczucia identyfikacji z własnym krajem, Ojczyzną,
narodem. Do wystawy zaproszono artystów
różnych pokoleń i światopoglądów, m.in.: Ryszarda Woźniaka, Annę Szewczyk, Katarzynę
Szarek, Krzysztofa Saja, Joannę Mrozowską,
Piotra Krzyżanowskiego, Sebastiana Kroka,
Jerzego Kosałkę, Grzegorza Klamana, Pawła
Jarodzkiego, Pawła Hajncela. „Odcienie bieli
i czerwieni. Sztuka w poszukiwaniu tożsamości” to rozbudowany, interdyscyplinarny
projekt artystyczno-edukacyjny, inspirowany 100 rocznicą odzyskania niepodległości
przez Polskę, którego przedmiotem jest
historia, analiza i interpretacja takich pojęć
jak tożsamość, patriotyzm, poczucie identyfikacji i przynależności do grupy społecznej
czy narodu na przykładzie najnowszych
dziejów naszego kraju oraz własnego regionu – tzw. małej Ojczyzny. Co dziś znaczy
tożsamość indywidualna czy zbiorowa, jak
wygląda i mierzy się patriotyzm, skąd się
bierze imperatywna i silna potrzeba identyfikacji grupowej, społecznej, narodowej,
wreszcie jak wygląda arsenał symboli i imponderabiliów służących miłości do Ojczyzny
– to problemy, z którymi zmierzył się zespół
kuratorów, artyści, teoretycy i publiczność.

Galeria Sztuki, Plac Katedralny
wstęp bezpłatny
org. Galeria Sztuki

18 stycznia 1998 na mocy Uchwały Wojewódzkiej Rady Narodowej ówczesna Czarna
Galeria BWA, istniejąca i działająca już od
1971 r., stała się pełnoprawną instytucją
kultury Galerią niezależną od wrocławskiej
delegatury BWA. Od samego początku Galeria była matecznikiem środowiska artystycznego Zagłębia Miedziowego, ale wraz ze
wspomnianą zmianą statusu zyskała pełną
samodzielność programową i organizacyjną.
To był istotny przełom w jej historii, dlatego
fakt, że mija od niego równe 40 lat, wart jest
podkreślenia i zaakcentowania. Wybijanie się
na niezależność zawsze jest bardzo ważne,
inspirujące i motywujące, co znalazło wyraz
w aktywności Galerii. Nowego wymiaru
i znaczenia zyskały rozpoczęte kilka lat
wcześniej przeglądy miejscowej plastyki,
funkcjonujące do dziś pod nazwą Wystawa
Plastyki Zagłębia Miedziowego (WPZM), narodziło się SREBRO, PROMOCJE i PLENERY
OSETNICKIE oraz wiele innych ciekawych
legnickich projektów. Powstały też filie legnickiej Galerii w Lubinie (Galeria Zamkowa)
i w Głogowie (Galeria nad Studnią).
Jubileusz swojego formalnego i merytorycznego usamodzielnienia Galeria uczciła
dwoma wystawami: „Od Czarnej Galerii do
Galerii Sztuki” - dokumentalno-archiwalną
pokazującą niektóre wydarzenia z tej prawie
półwiecznej historii, w oprawie kilku prac
nieżyjących już artystów (hol Starego Ratusza) oraz aktualną wystawą prac wybranych
40 (+7) artystów Zagłębia Miedziowego pt.:
„NA SWOIM. 40 lat niezależności Galerii
Sztuki w Legnicy” (Galeria Ring).

Legiony Polskie były ochotniczą formacją
wojskową, tworzoną od 27 sierpnia 1914 roku
w oparciu o Austro – Węgry i operacyjnie
podporządkowaną dowództwu austriackiemu, politycznie zaś – Naczelnemu Komitetowi Narodowemu, powołanemu do życia
16 sierpnia 1914 roku. Legiony miały walczyć
z Rosją. W szeregach Legionów Polskich służyło ok. 180 malarzy, rzeźbiarzy i grafików.
Na wystawie dominują portrety legionistów,
ale nie brak też przedstawień rodzajowych
opowiadających o życiu legionistów, sceny
związane z miejscami postojów, kwater czy
zniszczeniami wojennymi. „Sztuka Legionów” to ekspozycja prezentująca obrazy,
rysunki, rzeźby wykonane przez artystów
– legionistów. Prace te powstały w okopach
I wojny światowej oraz w dwudziestoleciu
międzywojennym i stanowią ilustrację
wysiłku legionistów w walce o niepodległość.

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

Galeria Ring, Rynek
Hol Starego Ratusza, Rynek
wstęp bezpłatny
org. Galeria Sztuki

▸ do 31.01
„Kobieta rodzi się
gwiazdom podległa
i kwiatom” – wystawa
prac plastycznych Grażyny
Majchrzyk
Wystawa malarstwa legniczanki, która pasję
do malarstwa kilka lat temu. Jej ulubioną
techniką są pastele. Spełnia nimi swe fantazje, tworząc abstrakcje, a także malując
tajemnicze, dynamiczne kobiety.

Galeria LOŻA Legnickiej Biblioteki
Publicznej, ul. Piastowska
wstęp bezpłatny
org. LBP

WYSTAWY

▸ do 6.01

WYSTAWY
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▸ do 2.02

▸ do 30.03

▸ 2.01-23.02

„Orzeł Biały – nasza
duma”

„Miedź. Dzieje
niezwykłego metalu”

Marcin Minor „Zmyślenia”

„Orzeł Biały – Nasza Duma” to 97 prac dzieci
z 33 szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz podopiecznych placówek
oświatowo–wychowawczych z całego
kraju. Wystawa pokonkursowa powstała
w ramach obchodów 100 lecia Odzyskania
Niepodległości i ma za zadanie szerzyć idee
patriotyczne wśród najmłodszych.

Wystawa prezentuje fenomen wykorzystania miedzi na przestrzeni dziejów. Od
tysiącleci jest ona synonimem nowoczesności, nowych technologii, ale również surowca
w pełni przetwarzalnego. Metal ten jest
bowiem od wieków nierozerwalnie związany
z rozwojem. Na wystawie znajdziemy m.in.
minerały miedzi, zabytki archeologiczne
wykonane z miedzi i jej stopów, rękodzieło,
miedzioryt, dzieła sztuki. Obok tradycyjnej
ekspozycji zwiedzający będą mogli obejrzeć filmy edukacyjne czy poznać miedź
i jej dzieje siedząc wygodnie z tabletem
pełnym wybranych informacji o surowcu,
jego zastosowaniach i użytkowaniu przez
człowieka. Tradycyjnej ekspozycji muzealnej
towarzyszą multimedia oraz nowoczesne
sposoby prezentacji wiedzy. Na ekspozycję
składają się również innowacyjne rozwiązania takie, jak gra multimedialna, okulary
HTC, czy hologram.

Muzeum Miedzi, gmach główny
bilety / wstęp bezpłatny
org. Muzeum Miedzi

▸ do 30.03
„Elektrotinty Remigiusza
Dobrowolskiego”
Wystawa „Elektrotinty” Remigiusza Dobrowolskiego prezentuje prace artysty
pochodzącego z Poznania, gdzie ukończył
Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych.
W latach 1989-1993 studiował w Akademii
Sztuk Pięknych w Urbino we Włoszech.
Z wykształcenia jest specjalistą od wystawiennictwa oraz dyplomowanym malarzem.
Remigiusz Dobrowolski poznał technikę
elektrotinty z „Podręcznika metod grafiki
artystycznej” Romana Artymowskiego
wydanej w 1975 r. Udoskonalił ją i nieco uprościł. Nazwał ją elektrotinta horyzontalną.
Na wystawie zobaczyć można także prace
malarskie artysty, wykonane niekonwencjonalnymi technikami.

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

Ekspozycja przedstawia ilustracje do książek
„Piotruś Pan w Ogrodach Kensingtońskich”
J.M. Barrie, „Gwiazdka z nieba” Przemysława
Wechterowicza, „Tutaje” Ewy Minor. Piękne,
pełne magii ilustracje do gry planszowej
„Sen” oraz jeszcze nie publikowane ilustracje
do książek dla dorosłych: „Mistrz i Małgorzata” i „Rękopis znaleziony w Saragossie”.
Aby uzyskać większe spektrum możliwości
twórczych autora zaprezentowano zupełnie odmienne prace „Plaża” i „Basen” oraz
niewielką próbkę komiksu. Marcin Minor
pochodzi z Warszawy, mieszka i tworzy w
Petrykozach. Ukończył studia na Europejskiej
Akademii Sztuk na wydziale malarstwa.
Współpracuje z wieloma wydawnictwami,
tworzy obrazy, ilustracje do książek dla
dzieci i dorosłych oraz gry planszowe. Jest
też pedagogiem, terapeutą rozwojowym,
arteterapeutą (Instytut Ericksonowski).
Inspiruje go przyroda, architektura, wielopłaszczyznowe kontrasty. Od wczesnych
lat dziecięcych zafascynowany komiksem.
Z dużą przyjemnością bawi się około magicznym realizmem okraszonym żartem
o różnym stopniu intensywności w wyrazie.
W swych pracach stosuje akryl na płótnie
i papierze, akwarelę, tusz, olej, suche pastele
oraz digital art. W pracach artysty przewija
się poetyckość i baśniowość, a żywa narracja przywodzi wspomnienie o czasach
dzieciństwa. Swoje prace prezentował na
wystawach indywidualnych i zbiorowych.
Gra „Sen” z jego ilustracjami zdobyła główną
nagrodę w konkursie „Świat przyjazny dziecku” (przyznawaną przez Komitet Ochrony
Praw Dziecka).

Galeria Satyrkon

bilety / wstęp bezpłatny
org. LCK

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

▸ 2-25.01
„Wśród nocnej ciszy
2003 – 2018”
W sali wystawowej „Na piętrze” można
oglądać najlepsze prace wszystkich piętnastu edycji konkursu plastycznego dla dzieci
i młodzieży „Wśród nocnej ciszy”.

SDK „Kopernik”, ul. Koziorożca

wstęp bezpłatny
org. Spółdzielczy Dom Kultury „Kopernik”
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▸ od 3.01

▸ od 8.01

Małgorzata Kazimierczak
Labirynt idei ZDARZEŃ

zawsze w czwartki, godz. 10.00-13.00

zawsze we wtorki, godz. 16.00 - 18.00

„Rękodzieło
- sposób na nudę”

Przyjazna Kawiarenka +50
„Spotkaj się z nami!”

Cotygodniowe spotkania miłośników robótek ręcznych.

Animowane spotkania towarzyskie przy
kawie i herbacie dla seniorów i ich przyjaciół.

TML „Pro Legnica”, Rynek

Siedziba PSSE, ul. Zielona 13 of

Galeria Sztuki, Plac Katedralny
wstęp bezpłatny
org. Galeria Sztuki

wstęp bezpłatny
org. TML „Pro Legnica”

wstęp bezpłatny
org. Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych
Emerytów

▸ od 10.01
zawsze w 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.

▸ od 4.01
piątki, godz. 16.00 - 18.00

Klub „+50”
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 Stowarzyszenie Szczęśliwych
Emerytów

▸ 7.01
poniedziałek, godz. 11.00

Wirtualna wycieczka
do pałaców i ogrodów
Kotliny Jeleniogórskiej
Swoje rezydencje mieli tu książęta śląscy,
pruska rodzina królewska, arystokraci
z Niemiec, Austrii, Czech a nawet Polski.
Gośćmi w ich rezydencjach w Bukowcu, Janowicach Wielkich, Jeleniej Górze, Karpnikach,
Komarnie byli wybitni artyści: Caspar David
Friedrich, Fryderyk Chopin, Johann Wolfgang
Goethe. Opowieść o śląskiej Dolinie Królów
zorganizowana w ramach Spotkań z Książką
Regionalną adresowana jest do legnickich
seniorów.

LBP, ul. Piastowska
wstęp bezpłatny
org. LBP

Centrum Spotkań im Jana Pawła II,
Plac Kard. Stefana Wyszyńskiego

wpisowe - 15 zł/osoba
org. Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych
Emerytów

▸ 14.01
poniedziałek, godz. 14.00-15.30

„Wielka sztuka w Klubie
Seniora – abstrakcja”
Inauguracyjne spotkanie nowego cyklu
warsztatów o sztuce nowoczesnej, na który
szczególnie zapraszamy seniorów. Będziemy
rozmawiać o sztuce i wcielać się w rolę
nowoczesnego artysty.

SDK „Kopernik”, ul. Koziorożca

wstęp - 5 zł
org. Spółdzielczy Dom Kultury „Kopernik”

STREFA SENIORAKA

Wystawa prezentuje intermedialne instalacje przestrzenne artystki od lat pracującej w
obszarze sztuki idei, koncepcji, przestrzeni
instalacyjnej, obiektu, rzeźby, rysunku, grafiki, fotografii, filmu, performance, video-art.
Artystka tworzy projekty wielowarstwowe
o charakterze twórczego eksperymentu
poznawczego, instalacje przestrzenne,
obiekty z wykorzystaniem filmu, światła,
dźwięku, słów, znaczeń. Uprawia sztukę
łącząc wiele dziedzin mediów i doświadczeń.
Często tworzy projekty otwarte, rozłożone w
czasie, procesualne, oparte na spotkaniach,
działaniu, kontakcie, konstruowane na
wielu płaszczyznach. Ukończyła studia na
wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby ASP
we Wrocławiu. Zrealizowała kilkadziesiąt
wystaw zbiorowych i indywidualnych w
kraju i za granicą. Jest zapraszana na międzynarodowe festiwale sztuki: ,,AVE Audio
Visueel Experimenteel festival’’ Holandia.
,,Media Sheffield Show” W. Brytania, Wystawa indywidualna Galery E.W Creteil Paris
Francja i inne. Otrzymała nagrodę jury na
wystawie ,,Inne Media’’ BWA Wrocław. Jest
związana od pierwszej edycji z wrocławskim
festiwalem WRO gdzie wielokrotnie prezentowała swoje instalacje i filmy oraz z Galerią
Entropia. W latach 1997-2002 pracowała
jako wykładowca we Wrocławskich Szkołach
Fotografii. Kilkanaście lat zajmowała się
eksperymentalnym teatrem i pracowała w
sferze ekspresji performatywno-ruchowej,
poznając swój potencjał poprzez ruch, improwizacje i ciało w alternatywnym teatrze
poszukującym Wrocławskiej Grupie Działań
Teatralnych.

WYSTAWY

▸ 10.01-3.02
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▸ od 2.01

▸ od 2.01

▸ od 3.01

wtorek - sobota

w każdą środę, godz. 16.00 oraz 17.00

zawsze w czwartek, godz. 16.00

ROBOKLOCKI

Flamenco
– zajęcia dla dzieci

Planszówkownia

Warsztaty edukacyjne w ramach projektu
„VirtualMine – Wirtualna Kopalnia”, który
poświęcony jest górnictwu. Pod okiem specjalistów zorganizowane grupy mogą skonstruować z klocków LEGO EDUCATION cztery
maszyny górnicze: kruszarkę, taśmociąg,
pojazd wiercący oraz pojazd poszukujący.
Wszystkie pojazdy zostały zaprojektowane
na podstawie oryginalnych maszyn konstuowanych przez KGHM ZANAM. W zajęciach
mogą brać udział grupy liczące od 12 do 20
osób. Sugerowany wiek uczestników od
8-10 lat wzwyż (górnej granicy nie ma). Czas
trwania zajęć to ok. 1,5-2 godzin, jest on jednak zależny od umiejętności konstruktorów.

Akademia Rycerska, sala nr 133
odpłatność - 60 zł /miesiąc
org. LCK

SDK „Kopernik”, ul. Koziorożca,

▸ od 3.01
Hatha – Joga

▸ od 2.01

Hatha oznacza „wbrew”, „na przekór” i odnosi
się do dyscypliny, jaką podejmuje praktykujący wkraczając na ścieżkę jogi, na przekór
własnej słabości i ograniczeniom. Świadoma
praca w asanach powoduje uelastycznienie
i wzmocnienie mięśni oraz ścięgien, przywraca pełną ruchomości stawom. Przywraca
prawidłowy oddech, poprawia zaopatrzenie
ciała w energię i reguluje jej przepływ.

wtorki, czwartki, godz. 16.30

Studio Baletowe
Zajęcia baletu kształtują sylwetkę, uczą
prawidłowej postawy, subtelnego ruchu
i elegancji. Taniec klasyczny kształci piękną
linię ciała, płynność oraz harmonię ruchu.
Zajęcia wprowadzą najmłodszych w magiczny świat baletu, pozwolą opanować
podstawowe pozycje i kroki. Obejmują
ćwiczenia przy drążku, rozciąganie a także
naukę wykonywania póz. Odbywają się
w profesjonalnie wyposażonej i przystosowanej sali tanecznej. Zajęcia prowadzi
Waldemar Wołk Karaczewski - wybitny
tancerz oraz choreograf, solista baletowy,
członek legendarnego „Baletu XX wieku”
Maurice’a Béjarta.

Akademia Rycerska, Sala Baletowa
odpłatność - 100 zł / miesiąc
org. LCK

▸ od 3.01
zawsze w czwartki , godz. 16.00

„Czwartki w bibliotece”
Propozycja dla dzieci wraz z rodzicami do
wykonania własnoręcznych dzieł, do wspólnego spędzenia czasu w sposób atrakcyjny
i twórczy.
3.01 (czwartek), godz. 16.00
„Maseczki karnawałowe”

Akademia Rycerska, Sala Baletowa
odpłatność
org. LCK

opłata - 20, 30 zł/miesiąc (zapisy)
org. Spółdzielczy Dom Kultury „Kopernik”

poniedziałek, środa, piątek
godz. 8.00-9.30
poniedziałek, czwartek
godz. 20.00-21.00

Muzeum Miedzi, Gmach Główny

bilety - 10 zł /os. (w tym zwiedzanie)
Obowiązują zapisy na 7 dni przed
planowanymi zajęciami
mail: archeologia@muzeum-miedzi.art.p
lub tel. 76 862 49 49
org. Muzeum Miedzi

Spotkania dla wielbicieli gier planszowych
w każdym wieku. Zagrajmy razem w Crokinole, Carcassonne, Wsiąść do pociągu,
Superfarmera, Rummikub, Scrabble, Jungle
Speed, Pędzące żółwie i wiele innych – w tym
również w te gry, które przynieście ze sobą.

10.01 (czwartek), godz. 16.00
„Zimowa dekoracja stołu”

▸ od 3.01
zawsze w czwartki, godz. 18.30

Tai Chi
Tai Chi to starochińska, przypominająca powolny taniec, niezwykła forma ruchu, która
zrobiła karierę w świecie zachodnim. Łączy
w sobie sztukę walki i gimnastykę zdrowotną, może być sposobem na rozluźnienie
i uspokojenie umysłu, rodzajem medytacji.

Akademia Rycerska, sala nr 133
odpłatność - 100 zł / miesiąc
org. LCK

▸ 4,11,18,25.01
piątek, godz. 17.00

LEGO draka dla dzieciaka

24.01 (czwartek), godz. 16.00
„Breloczki do kluczy”

Robotyka dla dzieci w wieku 5-9 lat.
W trakcie zajęć powstaną modele, które
dzieci samodzielnie mogą wprawić w ruch.
Bogata baza modeli do zbudowania przybliża
dzieciom świat nauki, architektury, kosmosu,
zwierząt i żywiołów natury. To doskonały
sposób na rozbudzanie kreatywności, współpracy i odpowiedzialności u dzieci.

MCK,ul. Rataja

SDK „Kopernik”, ul. Koziorożca,

17.01 (czwartek), godz. 16.00
„Prezent dla Babci i Dziadka”

wstęp bezpłatny
org. MCK

opłata - 100 zł / miesiąc
org. Spółdzielczy Dom Kultury „Kopernik”
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▸ od 4.01

zawsze w piątki, godz. 13.00 - 15.00

poniedziałek - piątek

„Twórcze piątki”

„Biblioteka Przyjazna
Maluchom”

Zajęcia plastyczne dla dzieci.

Filie Legnickiej Biblioteki Publicznej
Filia nr 11 LBP, ul. Drohobycka
wstęp wolny
org. LBP

wstęp bezpłatny; org. LBP

4 stycznia (piątek), godz. 16.30
„Ratujmy dobre wróżki”
Filia DM nr 1, ul. Łukasińskiego
4 stycznia (piątek), godz. 17.00
„Mroźne rymy Pani Zimy”
Filia nr 1, ul. Gojawiczyńskiej
7 stycznia (poniedziałek), godz. 16.30
„Sowy i sóweczki”
Ekobiblioteka, ul. Łukasińskiego
8 stycznia (wtorek), godz. 10.30
„Zimowy słowniczek”
Filia nr 4, ul. Heweliusza
9 stycznia (środa), godz. 10.00
„Zima wokół nas – zimowy krajobraz”
Filia nr 8, ul. Staszica

▸ 4-5.01
piątek, godz. 17.00-20.00
sobota, godz. 10.00-16.30

„AparaTY i MY”
- projekt społeczny
Projekt społeczny autorstwa trzech legnickich licealistek z II LO zrealizowany w ramach
olimpiady „Zwolnieni z Teorii”. Jego uczestnicy będą własnoręcznie tworzyć papierowe
aparaty na kliszę. Finałem przedsięwzięcia
będzie wystawa zdjęć wykonanych podczas
spotkań. Ekspozycję będzie można oglądać
w Legnickim Centrum Kultury do 5 lutego.

Akademia Rycerska, Sala Maneżowa
wstęp bezpłatny
org. Licealiści z II LO, LCK

15 stycznia (wtorek), godz. 10.30
„W drodze na bal”
Filia nr 4, ul. Heweliusza
17 stycznia (czwartek), godz. 16.30
„Zima w lesie”
Filia nr 3, ul. Głogowska
17 stycznia (czwartek), godz. 17.00
„Papierowanki”
Filia nr 6, ul. Bieszczadzka
17 stycznia (czwartek), godz. 11.00
„Sporty zimowe”
Filia nr 2, ul. Złotoryjska
17 stycznia (czwartek), godz. 16.30
„Laurka dla Babci i Dziadka”
Filia nr 7, ul. Neptuna
18 stycznia (piątek), godz. 17.00
„Niespodzianki dla Babci i Dziadka”
Filia nr 1, ul. Gojawiczyńskiej
18 stycznia (piątek), godz. 16.30
„Oj dana, dana czas na bałwana!”
Filia Dziecięco-Muzyczna nr 1,
ul. Łukasińskiego

9 stycznia (środa), godz. 10.00
„Bałwankowe opowieści”
Filia nr 11, ul. Drohobycka

19 stycznia (sobota), godz. 10.00
„Figle muzyczne”
Filia Zbiorów Muzycznych i Specjalnych,
ul. Mickiewicza

10 stycznia (czwartek), godz. 11.00
„Zimowe opowieści”
Filia nr 2, ul. Złotoryjska

21 stycznia (poniedziałek), godz. 16.30
„Czarodziejski las”
Ekobiblioteka, ul. Łukasińskiego

11 stycznia (piątek), godz. 16.30
„Bawimy się z dziećmi”
Filia DM nr 2, ul. Pomorska

22 stycznia (wtorek), godz. 10.30
„Dzień Babci i Dziadka”
Filia nr 4, ul. Heweliusza

11 stycznia (piątek), godz. 17.00
„Jadę, jadę w świat szeroki”
Filia nr 1, ul. Gojawiczyńskiej

24 stycznia (czwartek), godz. 11.00
„Bałwankowe przygody”
Filia nr 2, ul. Złotoryjska

11 stycznia (piątek), godz. 16.30
„Mroźne opowieści”
Filia DM nr 1, ul. Łukasińskiego

24 stycznia (czwartek), godz. 16.00
„Wszystko białe!”
Filia nr 5, ul. Wielogórska

12 stycznia (sobota), godz. 10.00
„Figle muzyczne: Wyklejamy obrazki
na Dzień Babci i Dziadka”
Filia Zbiorów Muzycznych, ul. Mickiewicza

24 stycznia (czwartek), godz. 16.30
„Las w zimowej szacie”
Filia nr 7, ul. Neptuna

14 stycznia (pon.), godz. 16.00
„Śnieżne opowieści Kubusia Puchatka”
Filia nr 9, ul. Żołnierzy II Armii WP
14 stycznia (pon.), godz. 16.30
„Wilki i owieczki”
Ekobiblioteka, ul. Łukasińskiego

25 stycznia (piątek), godz. 17.00
„BINGO! – Rodzinne gry planszowe”
Filia nr 1, ul. Gojawiczyńskiej
25 stycznia (piątek), godz. 16.30
„Dziecięce wierszyki – masażyki”
Filia Dziecięco-Muzyczna nr 2,
ul. Pomorska
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▸ od 7.01

▸ od 7.01

▸ 8, 15, 22.01

poniedziałki, wtorki, czwartki

zawsze w poniedziałki , godz. 16.00

wtorki. godz. 18.15

„Twórcze poniedziałki“

Matematyka dla
opornych… maturzystów

Kluby czytelnicze
i warsztaty w Legnickiej
Bibliotece Publicznej
Filie Legnickiej Biblioteki Publicznej
wstęp bezpłatny
org. LBP

7, 14, 21, 28.01 (pon.), godz. 15.00
Warsztaty rękodzieła artystycznego
sekcji kreatywnej „Złote ręce”
LBP, ul. Piastowska
8.01 (wtorek), godz. 16.30
Klub Czytających Rodziców
Filia nr 1 LBP, ul. Gojawiczyńskiej
10.01 (czwartek), godz. 15.00
Spotkanie „Przy książce i herbatce”
Filia nr 8 LBP, ul. Staszica
10, 24.01 (czwartki), godz. 19.00
Spotkania Dyskusyjnego
Klubu Książki Fantasy
Provincia Cafe Bistro Bar, ul. Złotoryjska
15.01 (wtorek), godz. 17.00
Spotkanie Dyskusyjnego Klubu
Książki Czytelnika Głuchego
LBP, ul. Piastowska
22.01 (środa), godz. 14.30
Spotkanie Młodzieżowego
Dyskusyjnego Klubu Książki
Filia Dziecięco-Młodzieżowa nr 1 LBP,
ul. Łukasińskiego

Działania plastyczno-technicze dla dzieci,
które chcą kreatywnie spędzić czas wolny.
7.01 (poniedziałek), godz. 16.00
„Maseczki karnawałowe”

Spotkania dla tegorocznych maturzystów,
którzy czują, że jeszcze nie są gotowi do
jednego z najważniejszych egzaminów w
życiu lub chcą sobie utrwalić wiedzę, żeby
czuć się pewnie w maju.

14.01 (poniedziałek), godz. 16.00
„Kartki dla Babci i Dziadka”

SDK „Kopernik”, ul. Koziorożca,

MCK, ul. Mickiewicza
wstęp bezpłatny
org. MCK

▸ 8.01
wtorek

„Cała Polska Czyta
Dzieciom”
8 stycznia (wtorek), godz. 9.30
Filia nr 8 LBP, ul. Staszica
8 stycznia (wtorek), godz. 9.30
Filia nr 1 LBP, ul. Gojawiczyńskiej

Filie Legnickiej Biblioteki Publicznej
wstęp bezpłatny
org. LBP

▸ 11, 18.01
zawsze w piątki, godz. 15.00 - 18.00

Otwarta Pracownia Sztuki
Otwarta Pracownia Sztuki działająca przy
legnickiej Galerii Sztuki zaprasza dzieci
oraz młodzież na bezpłatne i otwarte
warsztaty plastyczne. Zajęcia są bezpłatne.
My zapewniamy materiały plastyczne, wy
zabezpieczcie swoje ubrania!
11 stycznia (piątek), godz. 15.00
Batik
Otwarta Pracownia Sztuki, ul. Chojnowska
18 stycznia (piątek), godz. 15.00
Shibori
Otwarta Pracownia Sztuki, ul. Chojnowska
25 stycznia (piątek), godz. 15.00
Stemple na tkaninie
Otwarta Pracownia Sztuki, ul. Chojnowska

22.01 (wtorek), godz. 18.00
„Pisemne bazgroty – literackie
pieszczoty” (warsztaty literackie)
LBP, ul. Piastowska
29.01 (wtorek), godz. 18.00
„Książka na prowincji”– spotkanie
Dyskusyjnego Klubu Książki
Provincia Cafe Bistro Bar, ul. Złotoryjska

opłata - 45 zł / 1,5 godz.
org. Spółdzielczy Dom Kultury „Kopernik”

Otwarta Pracownia Sztuki,
ul. ChojnowskaG
wstęp bezpłatny
org. Galeria Sztuki

▸ 8, 15, 22.01
wtorki. godz. 16.30

Biologia z rozszerzeniem
dla maturzystów
Zajęcia z biologii na poziomie rozszerzonym,
prowadzone w systemie akademickim.

SDK „Kopernik”, ul. Koziorożca,

opłata - 45 zł / 1,5 godz.
org. Spółdzielczy Dom Kultury „Kopernik”
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▸ 11.01

▸ 16, 31.01

piątek, godz. 9.00

piątek, godz. 17.30

środa, czwartek

„Nałogi – droga donikąd”
Spotkanie z Jackiem
Dewódzkim i Andrzejem
Paprotem

„Wieczór z naturoterapią”

„Moje małe muzykowanie”

Otwarte spotkanie poświęcone tematyce
alternatywnych metod leczenia i profilaktyki takie jak: hirudoterapia, larwoterapia,
praktyki zdrowotne Indian Hopi czy masaż
bańkami szklanymi. Ponadto, uczestnicy
spotkania będą mogli dowiedzieć się więcej
na temat Acces Bars czyli zabiegów energetycznych oraz gimnastyki słowiańskiej.

Muzyka, instrumenty, zabawa. Spotkanie
z Janem Plewczyńskim.

Słowno-muzyczne spotkanie profilaktyczne
dla młodzieży szkolnej prowadzone przez
Jacka Dewódzkiego (wokalistę i kompozytora zespołu DŻEM) oraz Andrzeja Paprota (gitarzystę rockowego). Będziemy rozmawiać
o przyczynach i konsekwencjach stosowania
używek, o tym, jak rozpoznać zagrożenie
i gdzie szukać pomocy, gdy jej potrzebujemy.

SDK „Kopernik”, ul. Koziorożca,

opłata - 15 zł
org. Spółdzielczy Dom Kultury „Kopernik”

▸ 11.01
piątek, godz. 17.30

„Laboratorium piernika”
Otwarte warsztaty dla dzieci i młodzieży
pn. „Noworoczne souveniry na szczęście” unikatowa kolekcja cukierniczych dekoracji
Zajęcia z artystką plastykiem i cukiernikiem
Martyną Olszową-Durachta. Uczestnicy
warsztatów poznają oryginalne sposoby
pracy z lukrami i specjalnymi narzędziami
pracy by w efekcie stworzyć własną, unikatową kolekcję kompozycji cukierniczych.

Klub Mieszkańców „Agatka”,
ul. Artyleryjska

wpisowe - 25 zł (zapisy)
org. LSM - Klub Mieszkańców „Agatka”

Klub Mieszkańców „Agatka”,
ul. Artyleryjska

wstęp bezpłatny (zapisy)
org. LSM - Klub Mieszkańców „Agatka”

16 stycznia (środa), godz. 10.00
Filia nr 9 LBP, ul. Żołnierzy II Armii WP
31 stycznia (czwartek), godz. 11.00
Filia Dziecięco-Młodzieżowa nr 2 LBP,
ul. Pomorska

Filia Legnickiej Biblioteki Publicznej
wstęp bezpłatny
org. LBP

▸ 14, 18.01
poniedziałek, godz. 11.00
piątek, godz. 16.30

SMYKOMULTISENSORYKA
Zajęcia dla dzieci w wieku 1–2,5 roku oraz
ich opiekunów. SMYKO-MULTISENSORYKA to zajęcia wspierające rozwój dzieci
w wieku w oparciu o metodę integracji
sensorycznej. Jest to autorski program zajęć
stymulujących wszystkie siedem zmysłów
dziecka oraz wspierających proces integracji
sensorycznej przy dużym udziale rodziców
Podczas spotkania jest mnóstwo: śpiewania
i słuchania muzyki, masowania i dotykania
różnorodnych faktur, ściskania i zgniatania,
smakowania i wąchania, ruszania się i bujania oraz obserwowania i doświadczania
świata. Zajęcia prowadzi Jowita Waszczyk.

SDK „Kopernik”, ul. Koziorożca,

opłata - 20 zł (zapisy)
org. Spółdzielczy Dom Kultury „Kopernik”

▸ 17.01
czwartek, 15.00–17.00

„Biały śnieg, czarny kot”
- monotypia
Warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku 7 –
12 lat. Zajęcia prowadzi Jelena Połujanowa,
artysta-plastyk.

SDK „Kopernik”, ul. Koziorożca,

wstęp - 15 zł (zapisy)
org. Spółdzielczy Dom Kultury „Kopernik”
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▸ 17.01

▸ 18.01

▸ 21.01

czwartek, godz. 17.00-19.30

piątek, godz. 17.30

poniedziałek, godz. 17.00-19.00

Książeczki sensoryczne
– warsztaty rękodzieła

„Laboratorium wiedzy
o rozwoju dziecka”

Ceramiczne reniferki
w „Koperniku”

Warsztaty dla tych, którzy chcą podarować
najmłodszym członkom swoich rodzin najpiękniejszy prezent pod słońcem – własnoręcznie wykonaną książeczkę sensoryczną.
W trakcie zajęć powstaną jedyne w swoim
rodzaju książeczki, które pomogą maluchom
poznawać świat i rozwijać motorykę małych
rączek. Materiały w cenie.

Pilotażowe spotkanie cyklu kameralnych
spotkań dla rodziców, podczas których
będzie można dowiedzieć się, jak wpływać
na rozwój, kreatywność i umiejętności
psychomotoryczne dzieci. W programie: logorytmika, bajkoterapia, sensoplastyka, gry
i zabawy wspomagające kreatywność i rozwój, warsztaty oraz zajęcia z udziałem dzieci
w obecności rodziców. Zajęcia poprowadzi
Adrianna Zbińska - logopeda, wykładowca
oraz trener umiejętności komunikacyjnych
i emisji głosu, pedagog z uprawnieniami do
prowadzenia zajęć logorytmiki, bajkoterapii
i sensoplastyki.

Warsztaty ceramiczne dla całych rodzin,
podczas których powstaną wyjątkowe
renifery. Materiały, narzędzia, odzież ochronna, dwukrotny wypał i szkliwienie w cenie.

SDK „Kopernik”, ul. Koziorożca

opłata - 100 zł (zapisy)
org. Spółdzielczy Dom Kultury „Kopernik”

SDK „Kopernik”, ul. Koziorożca,

opłata - 35 zł (zapisy)
org. Spółdzielczy Dom Kultury „Kopernik”

Klub Mieszkańców „Agatka”,
ul. Artyleryjska

wstęp bezpłatny (zapisy)
org. LSM - Klub Mieszkańców „Agatka”,
Centrum Rozwoju Baas

▸ 18.01

▸ 19, 30.01

piątek, godz. 17.15

sobota, godz. 14.00
środa, godz. 16.00

„Ceramiczna przygoda”

Klubowe hocki klocki

▸ 22.01

Otwarte warsztaty dla dzieci pod hasem. „Zimowe inspiracje”. Twórcza zabawa z gliną pod
kierunkiem artysty plastyka Rafała Owczarka. Uczestnicy warsztatów poznają niezwykłe tajniki i metody modelowania gliny.
W efekcie końcowym powstaną unikatowe
prace ceramiczne, które zostaną poddane
szkliwieniu i dwukrotnemu wypaleniu.

Kreatywna zabawa z klockami LEGO „Bricks
4 kidz”. Zajęcia robotyki dla dzieci z programem atrakcyjnie łączącym edukację
z zabawą.

Spotkanie ze sztuką
– warsztat artysty

Klub Mieszkańców „Agatka”,
ul. Artyleryjska

Klub Mieszkańców „Agatka”,
ul. Artyleryjska

wpisowe - 20, 25 zł (zapisy)
org. LSM - Klub Mieszkańców „Agatka”

wtorek, godz. 11.00

Kolejne z cyklu spotkanie poświęcone
warsztatowi artysty. Tym razem zajmiemy
się pejzażem i porozmawiamy o świetle oraz
kontraście walorowym i barwnym. Prowadzenie – Jelena Połujanowa, artysta-plastyk.

SDK „Kopernik”, ul. Koziorożca,

wpisowe - 35 zł (zapisy)
org. LSM - Klub Mieszkańców „Agatka”

wstęp wolny
org. Spółdzielczy Dom Kultury „Kopernik”

▸ 27.01
▸ 20.01
niedziela, godz. 10.00, 13.00

HANDBALANCING
w pigułce
Anatomia stania na rękach. Warsztaty
poprowadzi Adam Wysoczański.

Akademia Avatara, ul. Św. Piotra 14
opłata - 50, 60 zł (zapisy)
org. Akademia Avatara

niedziela, od godz. 10.00

Warsztaty tańca
współczesnego
Warsztaty poprowadzi Sebastian Gębura,
choreograf, tancerz, aktor, performer,
instruktor tańca.

Akademia Avatara,
ul. Św. Piotra 14

opłata - 50, 60 zł (zapisy)
org. Akademia Avatara
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ZIMA W LEGNICY

Program zimowych półkolonii w placówkach oświatowych
Szkoła Podstawowa Nr 1,
ul. Kamienna

Szkoła Podstawowej Nr 7,
ul. Polarna

W programie:
• całodniowa autokarowa wycieczka
turystyczno-krajoznawcza,
• warsztaty plastyczno-techniczne,
• wyjścia do kina, kręgielni, basen i na
strzelnicę,
• zajęcia sportowo-ruchowe na terenie
szkoły i miasta,
• spotkania z przedstawicielami Straży
Miejskiej i Policji.

W programie:
• wycieczki do Parku Krajobrazowego
w Myśliborzu, Raszówki, Wałbrzycha
(Instytut Explora Park) oraz Teatru
Muzycznego we Wrocławiu,
• wyjścia do teatru, kina, muzeum,
schroniska dla zwierząt,
• wyjścia do kręgielni, sali zabaw,
• zajęcia na Orliku, basenie „Delfinek”,
Bal Karnawałowy,
• projekcje filmów nt. uzależnień oraz
bezpieczeństwa.

Szkoła Podstawowa Nr 4,
ul. Piastowska
W programie:
• całodniowa autokarowa wycieczka
krajoznawcza na terenie Dolnego Śląska,
• wycieczka do Myśliborza oraz zajęcia
proekologiczne w Centrum Edukacji
Ekologicznej i Krajoznawstwa
• wycieczka do Ekologicznego Ośrodka
Agroturystyki w Jaroszówce,
• konkursy,
• zajęcia muzyczne, taneczne, plastyczne,
• wyjścia do kina, Parku Rozrywki „Play
City”, kręgielni i na basen,
• zajęcia sportowo-ruchowe na terenie
szkoły i miasta,
• spotkania z Policją i Strażą Miejską pod
hasłem „Żyj bezpiecznie”.

▸ 28.01-4.02
poniedziałek - piątek
godz. 8.00-16.00

Zima 2019 z Klubem
AGATKA - półkolonie
Klub Mieszkańców „Agatka” zaprasza na
tygodniowe bloki zajęć, imprez i wycieczek
organizowane w formie półkolonii dla dzieci
w wieku 7-12 lat.

Młodzieżowe Centrum
Kultury, ul. Rataja
I turnus: 28.01 - 1.02, godz. 8.00-15.00
II turnus: 4.02 - 8.02, godz. 8.00-15.00

W programie półkolonii:
• spotkania edukacyjne z przedstawicielami
sanepidu, policji i straży miejskiej,
• udział w lekcjach muzealnych przygotowanych przez Muzeum Miedzi,
• wyjście do kina, salę zabaw i kręgielni,
• gry i zabawy, spacery po Legnicy
• konkursy
• zajęcia plastyczne
• zajęcia wokalne i teatralne
• zajęcia sportowo-rekreacyjne

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.

Turnus I: 28 stycznia - 8 lutego
Cykl zajęć pn.„Akademia kulturalna”
• „Laboratorium piernika” - warsztaty
• „Kinomania” - wyjście do kina
• „Szkice legnickie” - spotkanie z historią
• „Na tropach kultury” - wizyta
w Muzeum Miedzi i Galerii Sztuki
• Klub filmów animowanych
• „Bezpieczne ferie”
• Kurs udzielania pierwszej pomocy
• „Bricks 4 kidz” - blok zabaw
edukacyjno-konstruktorskich
• W krainie zabawy” zajęcia w Play City
• Klub filmów animowanych
• „Ścieżki zdrowia” program profilaktyczny
• Wycieczka do Wrocławia: spektakl
w Teatrze Lalek, warsztaty „Szpiedzy
tacy jak my” w Muzeum Pana Tadeusza
• Wycieczka do Wałbrzycha: „Baśniowy
Książ” oraz „W zimowym ogrodzie
księżnej Daisy” - zajęcia historyczno
- przyrodnicze w Palmiarni Książęcej
• „Wygraj uśmiech” - turniej gier
zręcznościowych
Turnus II: 4 stycznia - 8 lutego
Cykl zajęć pn.„Akademii Młodych
Odkrywców”

Klub Mieszkańców „Agatka”,
ul. Artyleryjska

wpisowe - 160, 180 zł
org. LSM - Klub Mieszkańców „Agatka”

FERIE W LEGNICY

▸ 28.01 - 8.02 | poniedziałek - piątek, od godz. 8.00

FERIE W LEGNICY
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▸ 28.01-8.02
poniedziałek - piątek

Półkolonie zimowe
w SDK „Kopernik”
Dwa tygodnie aktywnego wypoczynku dla
dzieci, które nie lubią się nudzić. W programie: dwie wycieczki autokarowe tygodniowo, wyjścia do kina i FitAreny, warsztaty
ceramiczne, robotyka, zajęcia plastyczne
i taneczne, joga, karate, język angielski oraz
realizacja programu profilaktycznego. Półkolonie dla dzieci w wieku 7 – 10 lat.

▸ od 28.01
poniedziałek - piątek

OSiR dla dzieci
FERIE 2019
28 stycznia (pon.), godz. 10.00-14.00
Turniej piłki nożnej „Gramy w gałę”
Hala OSiR, ul. Lotnicza

▸ od 28.01
poniedziałek - piątek

FERIE w Atrium
- pókolonie
28 stycznia (poniedziałek)
• Bajka na dzień dobry
• zabawy integracyjne
• „Moja Babcia jest najlepsza
na świecie” (zajęcia plastyczne)
• „Wygraj uśmiech” - turniej gier
zręcznościowych
29 stycznia (wtorek), godz. 10.00
„Dzień w średniowieczu”

• „Stroje dla rycerzy i księżniczek
- zajęcia plastyczne”

• „Wygraj uśmiech” - rycerski turniej
gier zręcznościowych

30 stycznia (środa), godz. 10.00

• „Odrobina lata w środku zimy”
- zajęcia plastyczne

• „Wygraj uśmiech” - turniej gier
zręcznościowych

31 stycznia (czwartek), godz. 10.00

• Wycieczka autokarowa do

wrocławskiego Centrum Wiedzy
o Wodzie „Hydropolis”

1 lutego (piątek), godz. 10.00

• Stroje karnawałowe” - zajęcia
plastyczne

• „Mam talent” - konkurs dla dzieci
• „Wygraj uśmiech” - turniej gier
zręcznościowych

Dom Kultury „Atrium”, ul. Pomorska
wstęp bezpłatny
org. DK „Atrium”

30 stycznia (środa), godz. 10.00
„Dwa ognie”
Przypominamy zapomniane zabawy
podwórkowe.
Hala, ul. Głogowska

28 stycznia (pon.), godz. 11.00-13.00
Trening funkcjonalny
Siłownia kulturystyczna, ul. Głogowska

30 stycznia (środa), godz. 11.00
„Animacje przy muzyce”
- wspólna zabawa na lodzie
Lodowisko, ul. Sejmowa

28 stycznia (pon.), godz. 10.00-14.00
Turniej koszykówki „Trio kosz”
Hala, ul. Sejmowa

31 stycznia (czwartek), godz. 10.00
„Traf do celu”
Konkurs rzutów
Hala, ul.Sejmowa

SDK „Kopernik”, ul. Koziorożca

koszt - 150/170 zł (zapisy)
org. Spółdzielczy Dom Kultury „Kopernik”

30 stycznia (środa), godz. 10.00
Turniej piłki nożnej
„Gramy w gałę”
(szkoły średnie)
Hala OSiR, ul. Lotnicza

28 stycznia (pon.), godz. 11.00-12.45
„Lodowy Festyn”
Gry i zabawy na lodzie
Lodowisko, ul. Sejmowa
29 stycznia (wtorek), godz. 10.00
„Spotkajmy się przy bloku”
Turniej piłki siatkowej
Hala, ul. Sejmowa

31 stycznia (czwartek), godz. 10.00
„Twoja kanapka”
- warsztaty kulinarne
Trybuna A Stadionu Miejskiego
1 lutego (piątek), godz. 10.00
Turniej piłki nożnej
„Gramy w gałę”
Hala, ul. Lotnicza

29 stycznia (wtorek), godz. 10.00
Turniej unihokeja
- szkoły podstawowe
Hala, ul. Głogowska

1 lutego (piątek), godz. 11.00
Trening funkcjonalny
Siłownia kulturystyczna,
ul.Głogowska

29 stycznia (wtorek), godz. 11.00
„Pierwsze kroki na łyżwach”
Nauka jazdy dla najmłodszych
Lodowisko, ul. Sejmowa

1 lutego (piątek), godz. 11.00
„Już jeżdżę na łyżwach”
- nauka jazdy na łyżwach
Lodowisko, ul. Sejmowa
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poniedziałki, wtorki

Ferie w Galerii Sztuki
Galeria Sztuki zaprasza na cykl zajęć warsztatowych, w trakcie których dzieci oraz
młodzież będą mogły poznać tajniki grafiki
warsztatowej. Galeria zaprasza również
do zorganizowanego zwiedzania wystaw
prezentowanych w Galerii Sztuki oraz w
Galerii Ring. Po wcześniejszym telefonicznym umówieniu możliwe jest bezpłatne
oprowadzanie kuratorskie różnych grup
wiekowych.
28 stycznia (pon.), godz. 11.00
Kalkografia
Galeria Sztuki, Pl. Katedralny
29 stycznia (wtorek), godz. 11.00
Monotypia
Galeria Sztuki, Pl. Katedralny

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

▸ 28.01 - 8.02 | poniedziałek - piątek

ZIMA W BIBLIOTECE
Zajęcia dla dzieci
w Legnickiej Bibliotece Publicznej
▸ Filia nr 1
ul. Gojawiczyńskiej
poniedziałki, wtorki,
czwartki, piątki,
godz. 11.00-13.00
28 stycznia (poniedziałek)
Zabawy integracyjne i gry planszowe
29 stycznia (wtorek)
„Zimowe piniaty”
31 stycznia (czwartek)
„Bajki robotów. Kosmiczne rzeźby”

poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki,
godz. 11.00-13.00
28 stycznia (poniedziałek)
Origami dla dzieci - cuda z papieru
29 stycznia (wtorek)
„Zwierzęta z zimowych krain”
(zajęcia czytelniczo-plastyczne)
31 stycznia (czwartek)
„W lodowej krainie – wędrówki przez
Grenlandię”
1 lutego (piątek)
„Saneczkowe szaleństwa i nie tylko czyli
sporty zimowe”

▸ od 29.01
Druciane błyskotki
Warsztaty manualne, w których dzieci
tworzą miedziane ozdoby, zawieszki i pierścionki przy użyciu miedzianego drutu, nici i
wielobarwnych korali

Muzeum Miedzi,
Gmach Główny

org. Muzeum Miedzi

czwartki
Zajęcia plastyczne i kreatywne: „Zimowe
pejzaże techniką kolażu”, Śnieżynki
z drucików i papieru”, „Zimowe miasteczko
- forma przestrzenna”
piątki
„W bajkowym świecie teatrzyku Kamishibai
- zimowe opowieści”
(zajęcia literacko-plastyczne)

1 lutego (piątek)
„Moja planeta. W krainie tektury”

▸ Filia nr 2
ul. Złotoryjska

wtorek - sobota

wtorki
Zajęcia plastyczne: „Zimowe
wydrapywanki”, „Karnawałowe maski”,
„Zimowe ozdoby w bibliotece”

▸ Filia nr 3
ul. Głogowska
poniedziałki, wtorki,
czwartki, piątki,
godz. 11.00-13.00
poniedziałki
Zajęcia świetlicowe: gry planszowe
dla małych i dużych, puzzle, łamigłówki
o tematyce zimowej.

Filia nr 4
ul. Heweliusza
poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki,
godz. 11.00-13.00
28 stycznia (poniedziałek)
„Biel i czerń w twórczości małego artysty”
- zajęcia plastyczne
29 stycznia (wtorek)
„Czy znasz ten rym” - tworzenie rymów,
pisanie krótkich wierszy”
31 stycznia (czwartek)
„Fryzury, makijaże, maski, kotyliony”
- w karnawałowym stylu
1 lutego (piątek)
„Zwierzęta w literaturze” - kalambury,
krzyżówki, prace plastyczne”

FERIE W LEGNICY

▸ 28.01-5.02

FERIE W LEGNICY
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Filia nr 5
ul. Wielogórska

Filia nr 8
ul. Staszica

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

poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki
godz. 11.00-14.00

CODZIENNIE
Zajęcia świetlicowe, plastyczne oraz
komputerowe
PONADTO:
- „Ze starych gazet”. Konkurs plastyczny
dla dzieci do lat 13
- „Szukamy ukrytych wyrazów”
(zabawy edukacyjne)
- „Wierszyki mało znane”
(głośne czytanie)

Filia nr 6
ul. Bieszczadzka
poniedziałki, wtorki,
czwartki, piątki
godz. 11.00-12.00
28 stycznia (poniedziałek)
„Papierowanki”
Zajęcia plastyczne
29 stycznia (wtorek)
„Alfabetyczne zabawy”
31 stycznia (czwartek)
„Domowe wierszyki”
1 lutego (piątek)
„Czytanie i kolorowanie”
Zajęcia literacko-plastyczne

Filia nr 7
ul. Neptuna
poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki
godz. 10.00-12.00
CODZIENNIE:
Zajęcia plastyczne : zimowy krajobraz,
wesołe pingwiny, lodowe igloo,
kolorowy pajacyk, śpiący miś, ptaszki
w zimie, walentynkowe serduszka,
zimowe igrzyska, kartka z ferii zimowych,
śnieżynki i bałwanki, karnawałowe maski
PONADTO:
- głośne czytanie bajek i legend w ramach
akcji „Cała Polska czyta dzieciom”,
- zabawy zręcznościowo-ruchowe,
- zabawy literackie,
- konkursy: recytatorski, tańca, śpiewu,
konkurs na projektanta mody,
- zabawy ruchowe przy muzyce,
- gry planszowe, puzzle

Pierwszy tydzień ferii przebiegać będzie pod
hasłem „Zgrani detektywi”
28 stycznia (poniedziałek)
Rozpoczęcie ferii - na czym polega praca
detektywa, poznanie przygód małych
detektywów, bohaterów książek Martina
Widmarka i Grzegorza Kasdepke
29 stycznia (wtorek)
Poznanie i wykonanie atrybutów
detektywa (aparatu, fajki, okularów,
kamery w guziku)

31 stycznia (czwartek)
„Zimowa książka na zimowe dni”
1 lutego (piątek)
„100 przepisów na super slime” - każde
dziecko potrafi

Filia Dziecięco
-Młodzieżowa nr 1
ul. Łukasińskiego
poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki,
godz. 11.00-13.30
28 stycznia (poniedziałek)
„Witamy w Krasnolandii”
Zajęcia literacko-plastyczne

31 stycznia (czwartek)
W poszukiwaniu śladów na miejscu
przestępstwa za pomocą różnych
sposobów, m.in. szklanki, pudru i pędzelka
do malowania

29 stycznia (wtorek)
„Zimowe skrzaty” czyli portret krasnala
na podstawie lektury, w technice kolażu,
z użyciem wszystkiego, co białe…

1 lutego (piątek)
Ćwiczenia na spostrzegawczość, pamięć
i szybkość z wykorzystaniem zajęć
ruchowych i gier planszowych

31 stycznia (czwartek)
„Skrzaty kontra smerfy” – turniej wiosek,
turniej gier planszowych, konkurencje
sportowe

Filia nr 9
ul. Żołnierzy II Armii
Wojska Polskiego

1 lutego (piątek)
„Fantastyczna krasnoludkowa fotobudka.
Zróbmy sobie niesamowite zdjęcie!”
- zajęcia plastyczno-konstrukcyjne

poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki
godz. 11.00-13.00
poniedziałki
Kim zostanę? - programistą, artystą,
youtuberem...
wtorki
„W krainie śniegu”
Zajęcia plastyczno-literackie
czwartki
Zajęcia świetlicowe, gry planszowe
piątki
Zajęcia plastyczne i komputerowe

Filia nr 11
ul. Drohobycka
poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki
godz. 11.00-13.30

Filia Dziecięco
-Młodzieżowa nr 2
ul. Pomorska
poniedziałki, wtorki,
czwartki, piątki,
godz. 11.00-13.00
Cykl „Wesoły pociąg, czyli podróże po Polsce”:
28 stycznia (poniedziałek)
„Wolsztyn, kraina marzeń, węgla i pary”
- zajęcia plastyczne
29 stycznia (wtorek)
„Tajemnice dolnośląskich zamków, białe
damy i rycerze” - tworzenie atrybutów
księżniczek i rycerzy

28 stycznia (poniedziałek)
Zajęcia plastyczne

31 stycznia (czwartek)
„Nadmorskie skarby - latarnie morskie”
(zajęcia plastyczne)

29 stycznia (wtorek)
Gry i zabawy ruchowe

1 lutego (piątek)
„Olimpijskie hece w bibliotece”
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poniedziałki, wtorki,
czwartki, piątki
godz. 11.00-12.00
28 stycznia (poniedziałek)
„Śniegiem i mrozem malowane”
- obsypywanki, wydzieranki, malowanki

▸ 10.01

czwartek, godz. 13.00, 18.00

czwartek, godz. 13.00, 18.00

Kultura Dostępna
- „Kamerdyner”

Kultura Dostępna
- „Juliusz”

Reż. Filip Bajon. Występują: Janusz Gajos,
Sebastian Fabijański, Marianna Zydek.
Polska 2018, 145 min.
Mateusz Krol (Sebastian Fabijański), kaszubski chłopiec, po śmierci matki zostaje przygarnięty przez pruską arystokratkę Gerdę
von Krauss (Anna Radwan). Dorasta w pałacu
z córką właścicieli, Maritą (Marianna Zydek).
Tak rozpoczyna się rozpisana na 45 lat saga
rodu von Kraussów, opowiadająca o relacjach
niemiecko-polsko-kaszubskich. Wielka
historia opowiedziana z reżyserską swadą
i operatorską precyzją w malowaniu obrazem coraz to nowych pejzaży i wnętrz oraz
niezwykła opowieść o zamieszkujących
Kaszuby postaciach.

Reż. Aleksander Pietrzak. Występują: Wojciech Mecwaldowski, Anna Smołowik, Jan
Peszek, Rafał Rutkowski. Polska.
Uporządkowany nauczyciel plastyki (Wojciech Mecwaldowski), którego głównym
problemem w życiu jest ojciec (Jan Peszek),
nieustająco imprezujący artysta-malarz,musi
znaleźć sposób na to, by wpłynąć na jego
zachowanie. Lekarstwem na bolączki bohatera (i zawał serca) wydawać się będzie
przypadkowo poznana, beztroska lekarz
weterynarii Dorota (Anna Smołowik).
I wtedy nadejdą prawdziwe problemy…

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

28 stycznia (poniedziałek)
„Jak przetrwasz zimę Kopciuszku”
Zajęcia plastyczne na dużych formatach
papieru na podstawie opowiadania
29 stycznia (wtorek)
„Lato w zimie” - wycieczka do legnickiej
Palmiarni (warsztaty i zwiedzanie)
31 stycznia (czwartek)
„Ptaki zimą” - recyklingowy obrazek
1 lutego (piątek)
„Zima w negatywie” - czarno-biała praca
plastyczna

▸ 14.01

▸ 7.01
poniedziałek, godz. 18.00

Klub Miłośników Filmu
- „Dobrze się kłamie
w miłym towarzystwie”
Reż. Paolo Genovese. Występują: Kasia
Smutniak, Marco Giallini, Alba Rohrwacher,
Valerio Mastandrea. Włochy, 2016, 97 min.
Siedmioro długoletnich przyjaciół spotyka
się na kolacji. Dla urozmaicenia wieczoru
rozpoczynają zabawę polegającą na dzieleniu się między sobą treścią każdego SMS-a,
e-maila lub rozmowy telefonicznej, jakie
otrzymują w trakcie spotkania. Kiedy tym
samym wiele tajemnic zaczyna wypływać na
światło dzienne, niewinna gra rodzi konflikty,
które niełatwo będzie zażegnać...

Kino PIAST, ul. Biskupia

miesięczna składka KMF - 15 zł
org. LCK

Reż. Tomasz Kot, Borys Szyc, Agata Kulesza,
Joanna Kulig. Polska / Wielka / Brytania,
Francja, 2018, 89 min.
Historia trudnej miłości dwojga ludzi, którzy
nie umieją żyć bez siebie, ale równocześnie
nie potrafią być razem. Wydarzenia rozgrywają się w latach 50. i 60. XX wieku,
w komunistycznej Polsce i budzącej się
do życia Europie. W ich tle wybrzmiewa
wyjątkowa ścieżka dźwiękowa, będąca połączeniem polskiej muzyki ludowej
z jazzem i piosenkami paryskich barów
minionego wieku.

Kino PIAST, ul. Biskupia

miesięczna składka KMF - 15 zł
org. LCK

FILM

1 lutego (piątek)
Olimpijskie hece w bibliotece

Cykl zajęć „Różne odcienie zimy”:

bilety - 10 zł
org. Kino Helios

Klub Miłośników Filmu
- „Zimna wojna”

31 stycznia (czwartek)
Rogalowe ucztowanie - świętujemy Dzień
Rogala

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

Kino HELIOS Legnica, ul. NMP

poniedziałek, godz. 18.00

29 stycznia (wtorek)
Zaklęcie Fryderyka; Kacper w operze
- zajęcia z teatrzykiem Kamishibai

Ekobiblioteka
ul. Łukasińskiego

FERIE W LEGNICY

Filia Zbiorów Muzycznych i Specjalnych
ul. Mickiewicza

▸ 3.01

FILM
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▸ 16.01

▸ 21.01

▸ 28.01

środa, godz. 11.00

poniedziałek, godz. 18.00

poniedziałek, godz. 18.00

Klub Filmowy Osób
Niewidomych
- „Turysta”

Klub Miłośników Filmu
- „Kwiat wiśni i czerwona
fasola”

Klub Miłośników Filmu
- „Manhattan”

Kolejny pokaz filmu z autodeskrypcją dla
osób z dysfunkcją wzroku. Tym razem
zaprezentowany zostanie remake amerykańsko-francuskiego thrillera w reż. Floriana
Henckela von Donnersmarcka. Amerykański
turysta na wakacjach we Włoszech zostaje
wplątany przez agentkę Interpolu w niebezpieczną intrygę...

Reż. Naomi Kawase. Występują: Kirin Kiki,
Masatoshi Nagase, Kyara Uchida. Japonia
/ Francja, 2015, 113 min.
Adaptacja bestsellerowej japońskiej powieści
Duriana Sukegawy. Sentaro jest właścicielem
niewielkiego foodtrack’a, w którym serwuje
dorayaki, japoński deser składający się
z placków przekładanych słodką pastą
z czerwonej fasoli. Kiedy rozpoczyna poszukiwanie pomocy kuchennej, zgłasza
się siedemdziesięcioletnia Tokue. Dzięki jej
sekretnej recepturze drobny biznes zaczyna
rozkwitać a życie bohaterów już nigdy nie
będzie takie, jak dotychczas....

Filia Zbiorów Muzycznych i Specjalnych
LBP, ul. A. Mickiewicza
wstęp bezpłatny
org. Polski Związek Niewidomych, LBP

▸ 17.01
czwartek, godz. 13.00, 18.00

Kino PIAST, ul. Biskupia

miesięczna składka KMF - 15 zł
org. LCK

Kino PIAST, ul. Biskupia

miesięczna składka KMF - 15 zł
org. LCK

▸ 31.01
czwartek, godz. 13.00, 18.00

Kultura Dostępna
- „53 wojny”

Kultura Dostępna
- „Dywizjon 303”

Reż. Magdalena Popławska, Michał Żurawski, Dorota Kolak, Krzysztof Stroiński.
Polska 2018, 82 min.
Anka i Witek są zakochanym w sobie małżeństwem. On jest korespondentem wojennym,
który większość dni w roku spędza na wojnie.
Ona nieustannie czeka, aż mąż wróci do
domu. Anka stara się żyć normalnie, jednak
niepewność o życie Witka wygrywa. Zaczyna
szykować się na najgorsze.

Reż. Denis Delić. Występują: Maciej Zakościelny, Piotr Adamczyk, Antoni Królikowski,
Cara Theobold. Polska 2018, 99 min.
Film „Dywizjon 303” to prawdziwa historia
polskich asów przestworzy, inspirowana
bestsellerem Arkadego Fiedlera o tym
samym tytule. Film opowiada nie tylko
o spektakularnych akcjach, w których brali
udział podczas Bitwy o Anglię, ale pokazuje
również ich życie prywatne. Kogo kochali,
kogo stracili i za kim tęsknili.

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

Reż. Woody Allen. Występują: Woody Allen,
Diane Keaton, Meryl Streep. USA, 1979, 113 min.
42-letni mieszkaniec Manhattanu Isaak Davis
ma pracę, której nienawidzi, dziewczynę,
której nie kocha oraz byłą żonę, którą chętnie by udusił gołymi rękami. Wszystko się
zmienia gdy związuje się z Mary - rozstaje
się z Tracy, porzuca pracę i nareszcie cieszy
się życiem w mieście w którym seks jest
tak łatwy i powszechny jak uścisk dłoni a
do świata prawdziwej miłości prowadzą
obrotowe drzwi ...

▸ 24.01
czwartek, godz. 13.00, 18.00

Kultura Dostępna
- „Zimna wojna”
Reż. Paweł Pawlikowski. Występują: Joanna
Kulig, Tomasz Kot, Borys Szyc. Polska /
Francja / Wlk. Brytania 2018, 84 min.
Stalinowska Polska i budzącej się do życia
Europa lat 50. i 60. XX wieku. Na tym tle
rozgrywa się historia wielkiej i trudnej
miłości dwojga ludzi, którzy nie potrafią być
ze sobą i jednocześnie nie mogą bez siebie
żyć. Jednym z głównym bohaterów filmu jest
...muzyka, będąca połączeniem polskiej muzyki ludowej z jazzem i piosenkami paryskich
barów minionego wieku.

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

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

Akademia Avatara
ul. Św. Piotra 14 (wejście obok Kina Piast)
tel. 575 720 007
www.Akademia.TeatrAvatar.pl
Dom Kultury ATRIUM
ul. Pomorska 19
tel. 76 856 11 61

Legnickie Stowarzyszenie Futbol 5
ul. Janowska 52
tel. 601 551 316

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

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

Szkoła Podstawowa nr 4
ul. Piastowska 3
tel. 76 723 31 03

Szczęśliwego Nowego 2019 Roku!
Szkoła Podstawowa nr 7
ul. Polarna 1
tel. 76 723 88 11

Duszpasterstwo Ludzi Pracy ‘90
ul. Macieja Rataja 23
mail: kontakt@dlp90.pl

MKS Miedż Legnica S.A.
Al. Orła Białego (Stadion, trybuna C)
tel. 76 744 26 67

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

MSPR Siódemka Miedź Legnica
ul. Rynek 34
tel.: 76 862 67 08

Teatr im. Heleny Modrzejewskiej
Rynek 39
tel. 76 723 35 05
www.teatr.legnica.pl

Kino HELIOS Legnica
ul. Najświętszej Marii Panny 9
tel. 76 862 00 80

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

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Oddział Miejski w Legnicy
Aleja Orła Białego 2
tel. 76 724 51 09

Kino PIAST
ul. Biskupia 5
tel. 76 721 86 04

Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Najświętszej Marii Panny 7
tel. 76 72 33 800

Zarząd Oddziału PTTK
Rynek 27
tel. 76 856 51 63 tel. 76 724 51 09

Klub Mieszkańców AGATKA
ul. Artyleryjska 40f (pawilon)
tel. 76 72 30 983

Polskie Stowarzyszenie
Szczęśliwych Emerytów
ul. Zielona 13 of.
tel. 604 184 190

Legnicka Biblioteka Publiczna
ul. Piastowska 22
tel. 76 722 60 21
www.biblioteka.legnica.eu
Legnickie Centrum Kultury
ul. Chojnowska 2
tel. 76 723 37 00
www.lck.art.pl

Spółdzielczy Dom Kultury
KOPERNIK
ul. Koziorożca 9
tel. 76 723 09 8
Szkolne Schronisko Młodzieżowe
ul. Henryka Jordana 17
tel. 76 862 54 12

24

LEGNICKI INFORMATOR KULTURALNY • styczeń 2019

