
Legnicki Informator Kulturalny

▸ 1 marca  /  piątek  /  godz. 10.00
Dolnośląski Przegląd Pieśni  
i Piosenki Patriotycznej 
MCK, ul. Mickiewicza  /  wstęp wolny  /  org. MCK

▸ 1 marca  /  piątek  /  od godz. 17.00
Finisaże w Galerii Sztuki:
Zdzisław Beksiński  /  Roma Pilitsidis
Galeria RING, Galeria Sztuki  / wstęp  wolny / org. Galeria Sztuki

▸ 1 marca  /  piątek  /  godz. 18.00 oraz 20.30
Kabaret „Ani Mru Mru” - „Cirque de volaille”
Sala Maneżowa Akademii Rycerskiej / bilety: 60 zł / org. LCK

▸ 1 marca  /  piątek  /  godz. 19.00
11. Gala Mistrzów Sportu Zagłębia Miedziowego
Hotel Qubus  /  karnety - LCK  /  org. LCK, UM Legnica

▸ 2 marca  /  sobota  /  godz. 18.00
Koncert „Stuk stuk - tam wciąż biją dzwony” 
Sala Maneżowa Akademii Rycerskiej / bilety: 30 zł / org. LCK

▸ 3 marca  /  niedziela  /  godz. 10.30, 12.00
Bieg Tropem Wilczym
Park Miejski / wpisowe / org. OSiR

▸ 4 - 8 marca  /  poniedziałek - piątek  /  godz. 14.30
Tydzień Kobiet  w Klubie „Agatka” 
Klub Mieszkańców „Agatka” / wstęp wolny / org. KM Agatka

▸ 5 marca  /   wtorek  /  godz. 19.00
Witelon Music Night - koncert „Projekt Volodia” 
Dom Studenta, ul. Mickiewicza  /  wstęp wolny  / org. PWSZ

▸ 7 marca  /  czwartek  / godz. 10.00
Ogólnopolski Konkurs dla Nastolatków  
„Ośmiu Wspaniałych” - eliminacje  
MCK, ul. Mickiewicza  /  wstęp wolny  /  org. MCK 

▸ 7 marca  /  czwartek  / godz. 18.00
„Długi taniec za kurtyną. Pół wieku Armii  
Radzieckiej w Polsce”  
- spotkanie z autorami książki
Art Cafe Modjeska  /  wstęp wolny  /  org. Teatr, Wyd. Czarne

▸ 8 marca  /  piątek  /  godz. 17.00
„Drogą S3 w przeszłość. Odkrycia  
archeologiczne z lat 2015 – 2017” - wernisaż
Muzeum Miedzi / wstęp wolny / org. Muzeum Miedzi 

▸ 8 marca  /  piątek  /  godz. 18.30
Recital Zbigniewa Zamachowskiego 
„Nie tylko o miłości”
hala OSiR,  ul. Lotnicza / bilety: 15 zł / org. LCK

▸ 8 marca  /  piątek  /  godz. 19.00
Koncert Kasi Kowalskiej 
Akustycznie AYA TOUR
Hotel Sękowski, ul. Gliwicka  /  bilety: 100 zł  /  org. Hotel Sękowski

▸ 9 marca  /  sobota  /  godz. 7.00
VI Rajd Goździka
Siedlęcin - Piechowice - Huta Szkła JULIA  /  opłata  /  org. PTTK

KALENDARIUM IMPREZ 
KULTURALNYCH I SPORTOWYCH KABARET ANI MRU MRU  

CIRQUE DE VOLAILLE 
Doskonale znany polskiej publiczności kabaret „Ani Mru Mru” 
pojawi się w Legnicy z nowym programem.  Widzowie zajrzą na 
budowę stadionu, usłyszą wyjątkowe wykonanie utworu folko-
wego, jak i rockową opowieść o życiu kabareciarza oraz dowie-
dzą się co nieco o dietach. Bawić nas będzie trójka wspaniałych: 
Marcin Wójcik, Michał Wójcik i Waldemar Wilkołek.

▸  1 marca   / piątek  /  Sala Maneżowa Akademii Rycerskiej
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KASIA KOWALSKA 
Akustycznie AYA TOUR
Wokalistka, kompozytorka, autorka tekstów. Każdy jej album po-
krył się kilkukrotną platyną. Podczas koncertu nie zabraknie naj-
większych przebojów artystki, jak „Prowadź mnie”, „Antidotum”, 
„A to co mam”, „Spowiedź”, „Być tak blisko”, „Co może przynieść 
nowy dzień” a także utworów z najnowszej płyty, m.in. singla 
„Alannah (tak niewiele chcę)”. Czeka nas piękne, mistyczne wi-
dowisko przepełnione emocjami, niezwykłą energią wokalistki i 
wieloma znanymi piosenkami, które Kasia Kowalska wylansowała 
na przestrzeni 25 lat swojej artystycznej kariery.

▸  8 marca   / piątek  /  godz. 19.00  /  Hotel Sękowski

Koncert „Legniczanie Legniczankom”: 
RECITAL ZBIGNIEWA ZAMACHOWSKIEGO  
„Nie tylko o miłości”
Piosenki znakomitego aktora teatralnego i filmowego na długo 
zostają w pamięci. Legniczanki usłyszą własne utwory Zbignie-
wa Zamachowskiego („Credo życiowe”, „W małym miasteczku”) 
oraz oryginalne interpretacje piosenek Jerzego Wasowskiego, 
Jeremiego Przybory, Wojciecha Młynarskiego, Włodzimierza 
Korcza, Krzesimira Dębskiego, Jerzego Satanowskiego, Edwarda 
Stachury, Piotra Bukartyka i wielu innych. Nie zabraknie również 
przebojów z Teatru Syrena: „Zamachu na MoCarta”, a przede 
wszystkim przeboju radiowej „Trójki” - „Kobiety jak te kwiaty”.  

▸  8 marca  /  piątek  /  godz. 18.30  /  Hala, ul. Lotnicza
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▸ 9 marca  /  sobota  /  godz. 18.00
MKS Miedź Legnica S.A – LECH Poznań
Stadion im. Orła Białego  /  bilety  /  org. MKS Miedź Legnica S.A.

▸ 9 marca  /  sobota  /  godz. 19.00
Koncert „strefa de...”#138:
TURBO - Hellhaim - Okrütnik
Klub Spiżarnia / bilety: 40, 50 zł / org. LCK 

▸ 10 marca  /  niedziela  /  godz. 6.00 - 15.00
Jarmark Staroci
Rynek  /  wstęp wolny  /  org. TML Pro Legnica

▸ 10 marca  /  niedziela  /  godz. 10.00
Ogólnopolski Konkurs Recytatorski 
- eliminacje miejskie
Art Cafe Modjeska  /  wstęp wolny  /  org. Teatr Modrzejewskiej 

▸ 11 marca /  poniedziałek  /  godz. 19.00
,,Być kobietą... być kobietą...” 
Koncert  Barbary Droździńskiej  
i Leonida Wołodki 
LBP, ul. Piastowska  /  wejściówki  /  org. LBP, SK Krajobrazy

▸ 12 marca  /  wtorek  / godz. 17.00
„Wielokulturowa Indonezja” - spotkanie  
z legnicką podróżniczką Ryszardą Kosek
LBP, ul. Piastowska  /  wstęp wolny  /  org. LBP 

▸ 12 marca  /  wtorek  / godz. 18.00
Legniczanie znani i lubiani
- spotkanie z Michałem Kuszykiem
TML Pro Legnica, Rynek  / wstęp wolny  /  org. TML Pro Legnica

▸ 14 marca  /  czwartek  /  godz. 16.15
MKS Miedź Legnica S.A – Puszcza Niepołomice
Stadion im. Orła Białego  /  bilety  /  org. MKS Miedź Legnica S.A. 

▸ 14 marca  /  czwartek  /  godz. 17.30
Anna Jantar „Ikona z przypadku?  
- promocja książki Rafała Podrazy
Dom Studenta PWSZ, ul. Mickiewicza  /  wstęp wolny  /   
Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru Modrzejewskiej 

▸ 14 marca  /  czwartek  /  godz. 18.00
Duszpasterstwo Ludzi Pracy ’90
„Krzeszowska Biblia Pauperum”   
- wykład ks. dr Piotra Kota
Klasztor Zakonu Braci Mniejszych, ul. Rataja  /  wstęp wolny  / 
org. Duszpasterstwo Ludzi Pracy ’90 

▸ 15 marca  /  piątek  /  godz. 10.00
Legnicki Dzień Konsumenta 
Świetlica Terapeutyczna, ul. Chrobrego / wstęp wolny / org. 
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów

▸ 15 marca  /  piątek  /  godz. 18.00
„Nie samym prosiaczkiem człowiek żyje”  
Wernisaż wystawy Oli Woldańskiej-Płocińskiej 
Galeria Satyrykon / wstęp wolny / org. LCK 

▸ 15 marca  /  piątek  /  godz. 18.00
„Żółta Poziomica 2018”
Finał konkursu na legnicką inwestycję 
architektoniczną
LBP, ul. Piastowska  /  wstęp wolny  /  org. Grupa „Skupień i Przyjaciele”

ŻÓŁTA POZIOMICA 2018
Trzecia odsłona plebiscytu na najładniejszy wybudowany lub 
wyremontowany budynek w Legnicy. Wyboru najładniejszego 
obiektu może dokonać każdy, kto przyjdzie do „Sali pod cyrkla-
mi” Legnickiej Biblioteki Publicznej. Imprezę zainauguruje mu-
zyka z najwyższego C - zaśpiewa legniczanka Dorota Sobiesz-
czańska. Gościem honorowym będzie zwyciężczyni ostatniego 
konkursu urbanistyczno-architektonicznego na Plac Słowiański 
- Aleksandra Doniec.

▸  15 marca  /  piątek  /  godz. 18.00  /  LBP, ul. Piastowska  

KONCERT  strefa de... #138 
TURBO - HELLHAIM - OKRÜTNIK
Zespół Turbo, żywa legenda polskiego hard rocka i metalu, za-
gra w ramach trasy „The Last Warrior Tour”. Zespół zapowiada 
wykonanie w całości kultowego krążka „Ostatni Wojownik” do 
dziś uznawanego za prawdziwy kanon thrashu. Pojawią się rów-
nież najostrzejsze numery z bogatego dorobku płytowego po-
znańskiej grupy, m.in. wielki hit „Dorosłe dzieci”. O odpowiednie 
rozgrzanie publiczności zadbają również osadzone w mocnym, 
metalowym uderzeniu supporty: „Hellhaim” oraz „Okrütnik” .

▸  9 marca  / sobota  /  godz. 19.00  /  Klub Spiżarnia

ANNA JANTAR „IKONA Z PRZYPADKU? 
- PROMOCJA KSIĄŻKI RAFAŁA PODRAZY
Czy gdyby nie śmierć w katastrofie lotniczej Anna Jantar tak za-
padłaby w pamięci Polaków? Rafał Podraza przyznaje, że zafa-
scynował go głos „ikony polskiej piosenki”, organizował festiwale 
jej utworów i zebrał mnóstwo materiałów na jej temat. Wydanie 
książki to zamknięcie pewnego etapu w jego życiu, jakim była 
właśnie Anna Jantar. I przekonuje, że w książce nie ma na to py-
tanie jasnej odpowiedzi. Każdy sam musi zdecydować, kim była-
zmarła tragicznie piosenkarka. Spotkanie uświetni recital Anny 
Żebrowskiej.

▸  14 marca  /  czwartek  /  godz. 17.30 /  Dom Studenta PWSZ,  
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KONCERT WIEDEŃSKI
Tej gali nie można przegapić! Na scenie pojawią się laureaci mię-
dzynarodowych konkursów muzycznych, wirtuozi skrzypiec, 
fortepianu, wspaniali soliści polskiej estrady. Zabrzmią najwięk-
sze przeboje króla walca Johanna Straussa, nie zabraknie także 
popisowych arii z najsłynniejszych operetek „Zemsta nietope-
rza”, „Baron cygański”, „Wesoła Wdówka”, „Księżniczka Czardasza” 
oraz „Kraina Uśmiechu”. Publiczność usłyszy m.in.: Walc „Nad 
Pięknym Modrym Dunajem”, arię Barinkaya „Wielka sława to 
żart”, duet wszech czasów „Usta milczą dusza śpiewa” czy polkę 
„Tritsch- Tratsch”. 

▸  22 marca  /  piątek  /  godz. 18.30  / Akademia Rycerska

GALOWY KONCERT CHÓRU „MADRYGAŁ”
Madrygał to chór z imponującą tradycją - powstał 70 lat temu! 
Założył go w 1949 roku Henryk Karliński, wybitny twórca le-
gnickiej kultury. Chór w swojej historii koncertował już ponad 
tysiąc razy, w kraju i za granicą. Zdobył wiele znaczących nagród.  
W dorobku ma wiele prawykonań, m.in. kantat Mariana Sawy „Tu 
es Petrus” i „Cantate Domino” a także „Mszy legnickiej” Stanisława 
Moryty. Artyści wystąpią pod dyrekcją Dariusza Rzoncy.

▸  23 marca  /  sobota  /  godz. 18.00  / Akademia Rycerska

▸ 15 marca  /  piątek  /  godz. 18.30
Koncert Galowy Dziecięco Młodzieżowej  
Legnickiej Orkiestry Dętej 
Akademia Rycerska, Sala Maneżowa / wstęp wolny / org. LCK

▸ 16 marca  /  sobota  /  godz. 11.00
Zawody pływackie na Delfinku
Basen Delfinek , ul. Polarna / wstęp wolny / org. OSiR, KS Wankan

▸ 16 marca  /  sobota  /  godz. 18.00
MSPR Siódemka Miedź Legnica 
- KPR Ostrovia Ostrów Wielkopolski
Hala OSiR, ul. Lotnicza  /  bilety  / org. MSPR Siódemka Miedź

▸ 17 marca  /  niedziela  /  godz. 12.00
„Powitanie wiosny. Wiosna od podszewki”
Palmiarnia  /  wstęp wolny  /  org. UM Legnica

▸ 19 marca  /  wtorek  /  godz. 10.00
Legnicki Wielobój Przedszkolaków - finał 
Hala, ul. Lotnicza / wstęp wolny / org. OSiR

▸ 19 marca  /  wtorek  /   godz. 17.00
„Koncert Przyrody Polskiej” 
Sala Królewska Akademii Rycerskiej  / wstęp wolny  /  org. LCK 

▸ 21 marca  /  czwartek  /  godz. 18.00
Wagary dla dorosłych!
„Kochałem Cię” - duodram Leonarda Cohena
LBP, ul. Piastowska  /  bezpłatne wejściówki  /  org. LBP 

▸ 22 marca  /  piątek  /  godz. 17.00
„Podwójna rzeczywistość”
- warsztatowe spotkanie z malarstwem
 Galeria RING, Rynek  /  wstęp wolny  /  org. Galeria Sztuki

▸ 22 marca  /  piątek  /  godz. 17.00
Dolnośląski Konkurs Plastyczny  
„Czysta Woda” 
MCK, ul. Mickiewicza  /  wstęp wolny  /  org. MCK, LPWiK

▸ 22 marca  /  piątek  /  godz. 18.30
Koncert Wiedeński 
Sala Maneżowa Akademii Rycerskiej  / bilety: 85 zł  /  org. LCK

▸ 23 marca  /  sobota  /  godz. 9.00
XLVI Rajd na Powitanie wiosny
Legnica - Krajów   /  odpłatność: 30, 25 zł  /  org. PTTK

▸ 23 marca  /  sobota  /  godz. 10.00
Wiosenne Spotkania z Teatrem Jednego Aktora  
MCK, ul. Mickiewicza  /  wstęp wolny  /  org. MCK

▸ 23 marca  /  sobota  /  godz. 18.00
Galowy koncert Chóru „Madrygał” 
Akademia Rycerska, Sala Królewska / bilety - 10 zł / org. LCK

▸ 23 marca  /  sobota  /  godz. 18.00
MSPR Siódemka Miedź Legnica 
- OLIMPIA MADEX Piekary Śląskie
Hala OSiR, ul. Lotnicza  /  bilety  / org. MSPR Siódemka Miedź 

▸ 23 marca  /  sobota  /  godz. 19.30
KONCERT „freestage” #31
Patrycja Kamola & Giganci Rocka
AD HOC
Klub „Spiżarnia” / bilety - 10, 15 zł / org. LCK

KONCERT „FREESTAGE” #31
Melodyjny pop z rockowym pazurem czyli Patrycja Kamola oraz 
muzycy znani ze sceny pop-rockowej: pianista Paweł Lenar, gitarzy-
sta Jarek „Jafo” Michalski, basista Sławek Kosmala oraz perkusista 
Marcin Tokarski. Zespół zaprezentuje utwory z płyty „Czekając na 
miłość” Patrycji Kamoli oraz jej nowe pop-rockowe kompozycje. 
Wystąpi również grupa AD HOC z autorskimi utworami osadzo-
nymi w klimatach szeroko pojętej muzyki rock’owej.

▸  23 marca  /  sobota  /  godz. 19.30  /  Klub Spiżarnia
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▸ 27 marca /  środa  /  godz. 16.30
Spotkanie Krajoznawcze  
- „Alfred Olszewski i Warmątowice”
LBP, ul. Piastowska  /  wstęp wolny  /  org. PTTK

▸ 27 marca /  środa  /  godz. 17.00
„Stalag Luft 3 Sagan i Wielka Ucieczka  
– historie nieznana” / prelekcja
Muzeum Miedzi  /  wstęp wolny  /  org. Muzeum Miedzi 

▸ 28 marca  /  czwartek  /  godz. 17.00
,,Akwarelowo... i nie tylko” - wernisaż  
wystawy malarstwa Krystyny Cibiniak 
SDK Kopernik, ul. Koziorożca  / wstęp wolny  /  org. SDK 

▸ 28 marca /  czwartek  /  godz. 17.00
„Malowane światłem gawędy o Legnicy”  
- spotkanie z Wojciechem Morawcem
LBP, ul. Piastowska  /  wstęp wolny  /  org. Stowarzyszenie  
Pamięć i Dialog, LBP

▸ 29 marca /  piątek  / 17.00
Muzyczny Piątek „Młodzi kompozytorzy”   
Koncert uczniów Zespołu Szkół Muzycznych
Muzeum Miedzi  /  wstęp wolny  /  org. Zespół Szkół Muzycznych

▸ 29 marca /  piątek  / godz. 17.00
Dzień Teatru w MCK
MCK, ul. Mickiewicza  /  wstęp wolny  /  org. MCK

▸ 29 marca /  piątek  / godz. 18.00
„Miejsce ludzi i opowieści” 
Spotkanie z Katarzyną Georgiou 
SDK Kopernik  /  wstęp wolny /  org. SDK Kopernik

▸ 29 marca /  piątek  / godz. 19.00
Legnica Blues Day 
Gary Moore Tribute Band  
Leszek Cichoński „Guitar Workshop”  
Akademia Rycerska / bilety: 55, 30, 70 zł  / org. LCK

▸ 30 marca  /  sobota  / 
Mecz: MKS Miedź Legnica S.A – Zagłębie  
Sosnowiec
Stadion im. Orła Białego  /  bilety  /  org. MKS Miedź Legnica S.A.  

▸ 30-31 marca  /  sobota - niedziela  /  godz. 18.00
IX Noc z Andersenem
Ekobiblioteka oraz Filia nr 1 LBP,  ul. Łukasińskiego  /  org. LBP

▸ 30 marca  /  sobota  /  godz. 18.00
MSPR Siódemka Miedź Legnica 
- UKS OLIMP Grodków
Hala, ul. Lotnicza  /  bilety  / org. MSPR Siódemka Miedź Legnica 

▸ 30 marca  /  sobota  /  godz. 19.00
I Dolnośląski Konkurs Miniatur Gitarowych
o Miedzianą Strunę oraz koncert  
Marek Napiórkowski & Artur Lesicki 
„Celuloid”
Sunny Club Music  /  bilety: 70 zł  /  org. Sunny Club

▸ 31 marca /  niedziela  /  godz. 11.00
„Rowerowa Legnica” 
- przejazd rowerami przez miasto
start - Park Miejski  / wstęp wolny / org. OSiR

KONCERT NAPIÓRKOWSKI & LESICKI
Koncert duetu czołowych polskich gitarzystów jazzowych Mar-
ka Napiórkowskiego i Artura Lesickiego to hołd złożony polskim 
kompozytorom muzyki filmowej. To, co najpiękniejsze w muzyce: 
utwory Krzysztofa Komedy, Wojciecha Kilara, Andrzeja Kurylewi-
cza, Andrzeja Korzyńskiego uzupełnią autorskie utwory gitarzy-
stów, utrzymane w klimacie, który najlepiej oddaje tytuł koncer-
tu„Celuloid”. Chociaż koncert nawiązuje do czasów, gdy wspaniałe 
polskie filmy powstawały głównie na taśmie czarno-białej – skrzy 
się prawdziwymi kolorami... 

▸  31 marca  /  niedziela /  godz. 11.00  /  Sunny Club Music 

LEGNICA BLUES DAY
Obowiązkowa pozycja w kalendarzu każdego miłośnika gitaro-
wego grania. W muzycznym hołdzie dla ojca wystąpi Jack Mo-
ore, syn słynnego gitarzysty i wokalisty Gary’ego Moore’a oraz 
basista Łukasz Gorczyca, perkusista Tomasz Dominik oraz woka-
lista Szymon Pejski i gitarzysta Kuba Szturm. W Legnicy pojawi 
się również Leszek Cichoński, który zagra z powołanym do życia 
w 1991 roku projektem „Guitar Workshop”. 

▸  29 marca /  piątek  / godz. 19.00  /  Akademia Rycerska

IX NOC Z ANDERSENEM
„Podróże są jak ożywcza kąpiel dla umysłu” napisał Hans Chri-
stian Andersen, którego baśniowy świat wyznacza dzieciństwo 
każdego miłośnika książek. Noc spędzona wśród powieści i ba-
śni? Wieczór pełen zabawy, quizów, zagadek, niespodzianek? Na 
niezapomnianą przygodę, wielką wyprawę do świata wyobraźni 
i książek wielkiego Duńczyka zapraszają Ekobiblioteka oraz Filia 
Dziecięco - Młodzieżowa nr 1. 

▸ 30-31 marca  /  sobota - niedziela  /  Ekobiblioteka LBP
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ROMA PILITSIDIS 
PRZESTRZENIE RÓWNOLEGŁE
Spotkanie z twórczością głogowskiej artystki i jej bardzo osobi-
stym malarstwem będącym odzwierciedleniem jej wewnętrz-
nego świata – wyciszonego, ciepłego, często jakby zasnutego 
mgiełką tajemniczości, a może melancholii, zawsze wyraźnie 
poszukującego ładu i porządku, nadrzędnego układu systema-
tyzującego odczucia, refleksje i doświadczenia.

▸  do 14 kwietnia  /  poniedziałek - sobota  /  Galeria Sztuki

DROGĄ S3 W PRZESZŁOŚĆ. ODKRYCIA 
ARCHEOLOGICZNE Z LAT 2015 - 2017
Ceramika, ozdoby brązowe i żelazne, naczynia zdeponowane na 
cmentarzyskach z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza, wyposa-
żenie pracowni oraz domów średniowiecznych wsi.  Droga eks-
presowa S3 na odcinku między Bolkowem a Lubinem to jedna 
z ważniejszych inwestycji drogowych oraz bezpośrednia przy-
czyna szeregu spektakularnych odkryć, które pozwoliły na nowo 
spojrzeć na historię regionu. Na wystawie zaprezentowane zo-
staną najciekawsze z kilkadziesięciu tysięcy eksponatów, które  
wzbogaciły zbiory muzeów w Legnicy i Jaworze. 

▸  od 8 marca  /  wtorek - sobota  /  Muzeum Miedzi

OLA WOLDAŃSKA PŁOCIŃSKA  
„Nie samym prosiaczkiem człowiek żyje”
Wydaje się, że Ola Woldańska Płocińska, absolwentka a obecnie 
wykładowczyni uwielbia wszelkie produkty spożywcze, a szcze-
gólną sympatią darzy owoce i warzywa, które pięknie zesta-
wione w alfabetycznym porządku przedstawia na kolorowych 
planszach. Zwierzątka też bardzo lubi, a ogromną słabość ma do 
prosiaczków, zwłaszcza młodych. Z wielkim powodzeniem two-
rzy plakaty do kampanii społecznych, wydarzeń kulturalnych, 
festiwali, teatrów zwłaszcza dla dzieci. 

▸  do 27 kwietnia  /  wtorek - sobota  /  Galeria Satyrykon

STREFA WYSTAW

▸ do 27 kwietnia
Ola Woldańska Płocińska 
Nie samym prosiaczkiem człowiek żyje
Galeria Satyrykon / wstęp wolny / org. LCK

▸ do 30 marca
Jerzy Janicki
Legnickie modelki
LBP, ul. Piastowska 22  / wstęp bezpłatny  /  org. LBP

▸ do 10 marca
Zdzisław Beksiński. Od fotografii  
do fotomontażu komputerowego”
Galeria Ring  /  wstęp wolny  /  org. Galeria Sztuki

▸ do 14 kwietnia
Roma Pilitsidis. Przestrzenie równoległe
Galeria Sztuki  /  wstęp wolny  /  org. Galeria Sztuki

▸ od 14 marca do 14 kwietnia 
Jelena Połujanowa i Jerzy Rodziewicz  
Podwójna rzeczywistość – dialog
Galeria Sztuki  /  wstęp wolny  /  org. Galeria Sztuki

▸ od 8 marca do 31 maja 
Drogą S3 w przeszłość. Odkrycia  
archeologiczne z lat 2015 - 2017
Muzeum Miedzi /  bilety, wstęp wolny  /  org. Muzeum Miedzi

▸ do 30 marca 
Remigiusz Dobrowolski. Elektrotinty 
Muzeum Miedzi /  bilety, wstęp wolny  /  org. Muzeum Miedzi

▸ do 30 marca 
Sztuka Legionów 
Muzeum Miedzi /  bilety, wstęp wolny  /  org. Muzeum Miedzi

STREFA  SENIORA 
▸ 4 marca  /  poniedziałek  /  godz. 18.00/
„Zapustny Wieczór”
Akademia Rycerska, Sala Maneżowa  / bilety - 30 zł / org. LCK

▸ 5 marca  /  wtorek  /  godz. 18.30/
„Śledzik”
Centrum Spotkań im Jana Pawła II, pl. Wyszyńskiego   
/ wpisowe - 30 zł / org. Polskie Stow. Szczęśliwych Emerytów

▸ 11 marca  /  poniedziałek  /  godz. 18.00
„Legnickie Kobiety Świata”
Akademia Rycerska, Sala Maneżowa  /  opłata - 5 zł  /  org. LCK

▸ 12 marca  /  poniedziałek  /  godz. 15.30
Zimowe problemy ze śliskimi chodnikami
Szkoła Muzyczna (Zamek) sala nr 6  /  wstęp wolny /  org. LCK

▸ 18 marca  /  poniedziałek  /  godz. 14.00
Wielka sztuka w Klubie Seniora: Op-Art 
SDK „Kopernik”, ul. Koziorożca  / wstęp wolny  /  org. SDK 

▸ 26 marca  /  wtorek  /  godz. 15.30
Na jaką pomoc można liczyć z PFRON
Szkoła Muzyczna (Zamek) sala nr 6  /  wstęp wolny  /  org. LCK
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▸ 2, 3 marca  /  sobota, niedziela  /  godz. 19.00
Spektakl „Krzywicka/Krew”
Teatr Modrzejewskiej  /  bilety: 35, 28 zł  / org. Teatr  
Modrzejewskiej 

▸ 7, 8 marca  /  czwartek, piątek  /  godz. 11.00
▸ 9, 10 marca  /  sobota i niedziela  /  godz. 19.00
Spektakl „Stop the Tempo!”
Teatr Modrzejewskiej  /  bilety: 30, 25 zł  /org. Teatr  
Modrzejewskiej

 ▸ 12 marca  /  wtorek  /  godz. 18.30
Komedia „Mężczyzna idealny”
Aula PWSZ, ul. Sejmowa  /  bilety  /  org. Artos Group

▸ 16 marca  / sobota  /  godz. 19.00
▸ 19 - 22 marca  /  wtorek - piątek  /  godz. 11.00
▸ 22 - 24 marca  /  piątek - niedziela  /  godz. 19.00

Spektakl „Wyzwolenie”
Teatr Modrzejewskiej  /  bilety: 50 zł - premiera, 35, 30 zł  /  
org. Teatr Modrzejewskiej 

▸ 26, 27 marca  /  wtorek, środa  /  godz. 11.00
Spektakl dla dzieci „Baśń o pięknej  
Parysadzie i o ptaku Bulbulezarze”
Teatr Modrzejewskiej  /  bilety: 27, 22 zł  / org. Teatr 

▸ 31 marca  /  niedziela  /  godz. 16.00
Komedia „Chcesz się bawić? Zadzwoń!”
Sala Maneżowa Akademii Rycerskiej  / bilety: 80, 100 zł  - LCK/ 
org. Agencja Koncertowa TOMMA

KALENDARIUM TEATRALNE 

▸ 4 marca  /  poniedziałek  /  godz. 18.00
Klub Miłośników Filmu - „Aż do piekła”
Kino Piast  /  opłata miesięczna - 15 zł  /  org. LCK

▸ 5 marca  /  wtorek  /  godz. 16.00
„Beksińscy. Album wideofoniczny”
Galeria Ring  / wstęp wolny / org. Galeria Sztuki

▸ 11 marca  /  poniedziałek  /  godz. 18.00
Klub Miłośników Filmu - „Twój Vincent”
Kino Piast  /  opłata miesięczna - 15 zł  /  org. LCK

▸ 18 marca  /  poniedziałek  /  godz. 18.00
Klub Miłośników Filmu
„Niezwykła podróż fakira, który utknął  
w szafie”
Kino Piast  /  opłata miesięczna - 15 zł  /  org. LCK

▸ 20 marca  /  środa  /  godz. 11.00
Klub Filmowy Osób Niewidomych
 - „Most szpiegów”
Filia Zbiorów Muzycznych i Specjalnych LBP, ul. Mickiewicza 
/ wstęp wolny / org. Polski Związek Niewidomych, LBP

▸ 25 marca  /  poniedziałek  /  godz. 18.00
Klub Miłośników Filmu - „Dom wariatów”
Kino Piast  /  opłata miesięczna - 15 zł  /  org. LCK

STREFA KINA 

KOMEDIA „CHCESZ SIĘ BAWIĆ? ZADZWOŃ!”
Prawdziwa komediowa uczta pełna zwrotów akcji, barwnych po-
staci i świetnego humoru spędzonego w towarzystwie gwiazd! 
Dziesiąta rocznica ślubu w Paryżu? Ach jak cudownie - Charlotte 
już dopina walizkę! Zapowiada się wspaniale... gdyby nie kilka 
nagłych niespodzianek i małych sekretów, które tworzą pajęczą 
sieć, wplątując w nią zarówno bohaterów jak i widzów.

▸  31 marca  /  niedziela  /  godz. 16.00  /  Akademia Rycerska 

SPEKTAKL „STOP THE TEMPO!”
Trójka młodych ludzi i ich przypadkowo splatające się życiowe 
drogi, chaos i hałas współczesnego życia i pragnienie całkowitej 
odmiany, przewartościowania i obudzenia świata, który zwario-
wał. Dynamiczna inscenizacja rumuńskiego dramatu, który zyskał  
międzynarodową sławę. 

▸  7, 8, 9, 10 marca /  czwartek - niedziela  /  Teatr

SPEKTAKL „WYZWOLENIE”
„Wyzwolenie”, wielka dyskusja z polską tradycją romantyczną 
pozostaje boleśnie aktualna. Magdalena Drab, utytułowana 
legnicka dramatopisarka, pod kierunkiem Piotra Cieplaka, re-
żysera  Teatru Narodowego w Warszawie przygotowała dla po-
trzeb legnickiej inscenizacji w pewnym sensie nowy tekst opar-
ty ściśle na konstrukcji tekstu Stanisława Wyspiańskiego, który 
zawiera liczne fragmenty pierwotnego dzieła, ale tworzy nową 
całość, odpowiadającą problematyce dramatu Wyspiańskiego 
we współczesnym ujęciu. 

▸  16, 22, 23, 24 marca  /  godz. 19.00  /  Teatr Modrzejewskiej
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KALENDARIUM  IMPREZ 
EDUKACYJNYCH,  SPOTKAŃ  
ORAZ  WARSZTATÓW 

▸ od 1 marca  / pon., wtorek, czwartek, piątek
„Biblioteka Przyjazna Maluchom”
- cykl spotkań
Filie Legnickiej Biblioteki Publicznej  /  wstęp wolny  / org. LBP

▸ 1, 8, 15, 22, 29 marca  /  piątek  /  godz. 17.15
Spotkania z ikoną
Klub Mieszkańców „Agatka”  /  wpisowe   / org. KM Agatka

▸ 4, 11, 18, 25 marca /  poniedziałki  / godz. 16.00
Twórcze poniedziałki w MCK
MCK, ul. Mickiewicza  /  wstęp wolny  /  org. MCK

▸ 4 - 8 marca  /  poniedziałek - piątek /  godz. 14.30
Dziewczyński tydzień w Klubie Agatka  
Klub Mieszkańców „Agatka”  /  wpisowe : 10 zł  / org. KM Agatka 

▸ 4 marca  /  poniedziałek /  godz. 16.30
„Super babcia, super dziadek”  
- spotkanie karnawałowe”
Filia DM nr 2 LBP, ul. Pomorska  /  wstęp bezpłatny  /  org. LBP

▸ 7, 14, 21 marca  /  czwartki /  godz. 16.30
„Czwartki w bibliotece”- warsztaty plastyczne
MCK, ul. Rataja  /  wstęp wolny  /  org. MCK

▸ 11 marca  /  piątek /  godz. 17.00
Ceramiczne zające wielkanocne 
SDK Kopernik, ul. Koziorożca  / wstęp: 35 zł  /  org. SDK Kopernik

▸ 14, 28 marca  /  czwartek  /  godz. 9.00, 10.45
„Moje małe muzykowanie”
Filie Legnickiej Biblioteki Publicznej  /  wstęp wolny  / org. LBP

▸ 14, 21, 28 marca  /  czwartki  /  godz. 15.30
„Uwaga! Dobry pies” - dogoterapia dla dzieci 
Klub Mieszkańców „Agatka”  /  wpisowe : 25 zł  /  org. KM Agatka

▸ 15, 22, 29 marca  /  piątki  /  godz.15.00-18.00
Piątki w Galerii Sztuki
Otwarta Pracownia Sztuki/  wstęp wolny /  org. Galeria Sztuki

▸ 15 marca  /  piątek  /  godz. 16.00
Crokinole w Koperniku
SDK „Kopernik”, ul. Koziorożca  / wstęp wolny  /  org. SDK

▸ 15 marca  /  piątek  /  godz. 17.15
„Ceramiczna przygoda” - warszaty
Klub Mieszkańców „Agatka”  /  wpisowe : 35 zł  /  org. KM Agatka

▸ 19 marca  /  wtorek  /  godz. 17.00
„Poznaj swój głos!”- warsztaty wokalne
Klub Mieszkańców „Agatka”  / wpisowe  /  org. KM Agatka

▸ 22 marca  /  piątek  /  godz. 17.15
Laboratorium piernika
Klub Mieszkańców „Agatka”  / wpisowe : 25 zł /  KM Agatka

▸ 25, 27, 29 marca  / poniedziałek, środa, piątek  
„Na folkowo i kolorowo”
Wiosenne warsztaty świątecznej dekoracji
Klub Mieszkańców „Agatka”   / wpisowe : 25 zł /  KM Agatka

Duszpasterstwo Ludzi Pracy ‘90  ul. Rataja 23, kontakt@dlp90.pl

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

Klub Mieszkańców „Agatka” ul. Artyleryjska 40f, tel. 76 723 09 83

Legnicka Biblioteka Publiczna ul. Piastowska 22, tel. 76 722 60 21

Legnickie Centrum Kultury ul. Chojnowska 2, tel. 76 723 37 00

Młodzieżowe Centrum Kultury ul. Mickiewicza 3, tel. 76 723 33 40

MKS Miedź Legnica S.A. Stadion, trybuna C, tel. 76 744 26 67 

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

Muzeum Miedzi ul. Partyzantów 3; tel. 76 862 49 49

Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Najświętszej Marii Panny 7

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

PTTK Rynek 27, tel. 76 856 51 63

PWSZ ul. Sejmowa, tel. 76 723 21 50 

Spółdz. Dom Kultury „Kopernik” ul. Koziorożca 9, tel. 76 723 09 8

Szkolne Schronisko Młodzieżowe ul. Jordana 17, tel. 76 862 54 12

Teatr im. Heleny Modrzejewskiej Rynek 39, tel. 76 723 35 04

ORGANIZATORZY IMPREZ

OTWARTA PRACOWNIA SZTUKI
Czy wiesz jak ważna jest plama w świecie sztuki? A może uważasz 
podobnie jak Marcel Duchamp,  że największą sztuką jest dobrze grać 
w szachy? Czy próbowałeś batiku, shibori, linorytu, monotypii, deco-
upage`u, kolażu, asamblażu, lawowania? A może chcesz spróbować 
malarstwa na tkaninie, szkle, tapecie lub sztaludze?  W Otwartej Pra-
cowni Sztuki malujemy, rysujemy, projektujemy, wycinamy, łączymy  
– tworzymy i eksperymentujemy!  

▸  15, 22, 29 marca  /  piątki  /  Otwarta Pracownia Sztuki

BIBLIOTEKA PRZYJAZNA MALUCHOM
Legnicka Biblioteka Publiczna zaprasza do Kącików Malucha, 
gdzie najmłodsi będą się dobrze bawić a ich rodzice i opieku-
nowie dowiedzą się jak spędzać wolny czas wśród książek i ich 
sympatycznych bohaterów. Biblioteczne spotkania maluchów 
to radosny czas zabawy, eksperymentów, odkryć, pomysłów, jak 
twórczo i radośnie spędzić wolny czas z bliskimi. Szczegółowy 
program na stronie LBP: biblioteka.legnica.eu

▸  od 1 marca  /  poniedziałek - piątek  /  filie LBP
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