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▸ 1.12
sobota, godz. 10.00

Rejonowy Konkurs Piosenki
Obcojęzycznej
Konkurs dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych (od 13 lat), która zaprezentuje
swoje umiejętności wokalne i językowe
śpiewając po angielsku, francusku i niemiecku.

MCK, ul. Mickiewicza
wstęp bezpłatny
org. MCK

▸ 1.12
sobota, godz. 12.00

„Piękna i Niepodległa
1918-2018”
Uroczyste rozstrzygnięcie XXI Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego dla Dzieci
i Młodzieży. Z okazji jubileuszu 100-lecia
odzyskania Niepodległości jego uczestnikom
zaproponowano tematykę patriotyczną.
Spotkanie uświetni występ wokalistki
Karoliny Ziemlickiej, uczennicy Zespołu Szkół
Muzycznych.

LBP. ul. Piastowska
wstęp bezpłatny
org. LBP

▸ 1.12
sobota, godz. 16.00
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

„Dni Króla”
„Wszystkie sowy”
W cyklu: „Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o Rumunii, a baliście się zapytać”
spotkanie z Filipem Florianem, jednym
z najwybitniejszych prozaików rumuńskich.
Pisarz będzie promował polski przekład
swojej najnowszej książki oraz nagrany legnickimi siłami audiobook. Powieść
„Wszystkie sowy”, opowiada o przyjaźni
jedenastolatka Luciego i sześćdziesięciolatka
Emila w scenerii małego, górskiego miasteczka na początku XXI wieku. Spotkanie, które
poprowadzi tłumaczka powieści Radosława
Janowska-Lascar odbędzie się w dniu
narodowego święta Rumunii – stulecia
Wielkiego Zjednoczenia.

Caffe Modjeska, Rynek

wstęp bezpłatny
org. Wydawnictwo Amaltea, Rumuński
Instytut Kultury, Dumari, Teatr Modrzejewskiej
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sobota, godz. 18.00

Koncert Pamięci
Henryka Karlińskiego
Koncert Legnickiej Orkiestry Symfonicznej
pod batutą Benedykta Ksiądzyny oraz
Chóru Madrygał. W tym roku mija 43
rocznica śmierci Henryka Karlińskiego –
legnickiego animatora kultury, dyrygenta,
założyciela Chóru „Madrygał”, inicjatora
Ogólnopolskiego Turnieju Chórów „Legnica
Cantat”, Honorowego Obywatela Legnicy
oraz patrona Legnickiego Centrum Kultury.
W programie koncertu znajdą się utwory
Wolfganga Amadeusza Mozarta („Symfonia
Nr 36 C-dur „Linz” KV 425), Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego oraz Stanisława Moniuszki
(„I Litania Ostrobramska”).

Sala Królewska Akademii Rycerskiej
bilety - 5 zł
org. LCK

▸ 4.12
wtorek, godz. 18.00

„Kobieta rodzi się gwiazdom
podległa i kwiatom”
Wernisaż wystawy prac plastycznych legniczanki, Grażyny Majchrzyk.

Galeria „Loża” LBP, ul. Piastowska
wstęp bezpłatny
org. LBP

▸ 5.12
środa, godz. 14.00

Spotkanie z okazji
Międzynarodowego Dnia
Wolontariusza

▸ 5.12 | środa, godz. 17.00
Spektakl muzyczny
„W pracowni Świętego Mikołaja”
Stare legendy i podania mówią o tym, że
pracownia Świętego Mikołaja mieści się na
biegunie północnym, pracują w niej Elfy,
a Mikołaj w swoim zaprzęgu ma renifera
z czerwonym nosem, błyszczącym jak
dojrzała wisienka na lukrowanym torcie.
Są też takie opowieści, których autorzy
zgodnie twierdzą, że Mikołaj mieszka
w Laponii. Jednak prawdziwy sekret pracowni Świętego Mikołaja zostanie odkryty
w Legnicy... Otóż okazało się, że stary,
magiczny kredens po dwunastu uderzeniach
zegara ożywa i zamienia się w miejsce, gdzie
produkuje się najwspanialsze prezenty
dla wszystkich dzieci... LCK zaprasza na
muzyczny spektakl pełen dynamicznych
piosenek, zabawnych perypetii, nietuzinkowych dialogów oraz wartko toczącej się akcji.
Widowisko dopełnią kolorowe kostiumy
oraz stylowa scenografa zbudowana wokół
wielkiego starego kredensu. Mikołajki
w Legnickim Centrum Kultury to widowisko
przeznaczone dla dzieci w wieku od 4 do
…100 lat, w którym pomocnicy Świętego
Mikołaja przeniosą widzów do fantastycznego świata bożonorodzeniowej magii i odkryją
wszystkie jej sekrety!

wstęp bezpłatny; org. TPD

bilety - 30 zł/dziecko, 5 zł/opiekun
(w cenie słodki upominek)
org. LCK

▸ 6.12

▸ 6.12

czwartek, godz. 12.00-17.00

czwartek, godz. 18.00

Spotkanie ze Świętym
Mikołajem

Promocja książki Anny
Podczaszy „Grymasy”

Biuro TPD, Al. Orła Białego
wstęp bezpłatny
org. TPD

▸ 6.12

Najnowsza, długo oczekiwana książka
poetycka legnickiej pisarki, nominowanej
w 2001 roku do Nagrody Literackiej Nike
za debiutancki tomik „danc”. „Grymasy” to
poezja zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych,
poetyckie refleksje o byciu matką, „donosy”
na życie rodzinne, zabawa podsłuchanymi
u dzieci zaskakującymi tworami językowymi.
Wierszom towarzyszą ilustracje Zuzanny
Orlińskiej.

czwartek, godz. 16.30

„Mikołaj w Atrium”
W programie przedstawienie kukiełkowe
„Pani Zamieć” oraz zabawy z Mikołajem dla
najmłodszych.

DK „Atrium”, ul. Pomorska
Szkolne Schronisko Młodzieżowe,
ul. Jordana

Sala Maneżowa
Akademi Rycerskiej

wstęp bezpłatny
org. Stowarzyszenie Osób
Niepełnosprawnych i Przyjaciół „Nadzieja”,
DK „Atrium”

Caffe Modjeska, Rynek

wstęp bezpłatny
org. Biuro Literackie, Teatr Modrzejewskiej

KALENDARIUM KULTURALNE

▸ 1.12

KALENDARIUM KULTURALNE
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▸ 7.12 | piątek, godz. 16.30

▸ 9.12

Inaugracja legnickich
iluminacji świątecznych

Jarmark Staroci

7 grudnia, po raz kolejny starsi i młodsi legniczanie zgromadzą się w Rynku wokół świątecznie udekorowanej choinki, by wspólnie
poczuć prawdziwą magię świąt. Bajkowe postacie, które zainaugurują imprezę sprawią,
że rozświetli się magiczny pociąg, bombka
szczęścia, lew opwiadający bajki. Nie zabraknie również skrzydeł anioła, które każdy
może „przymierzyć” na zdjęciu. Do centrum
miasta powróci również kareta z reniferami
oraz magiczna ramka fotograficzna. Trzy
świetliste łuki, tajemnicza Gracja oraz paw
sprawią, że poczujemy się wśród nich, jak
w prawdziwej baśni i przeżyjemy przygody,
o których mogliśmy tylko śnić. Przyozdobione zostaną uliczne latarnie oraz drzewa. Nie
zabraknie również specjalnych niespodzianek przygotowanych przez organizatorów
oraz zaproszonych gości.

Rynek

wstęp bezpłatny
org. UM Legnica

▸ 7.12

▸ 8.12

piątek, godz. 17.00

sobota, godz. 11.00

Dolnośląski Konkurs
Plastyczny „Tradycje
i zwyczaje Świąt Bożego
Narodzenia”

Spotkanie z Mikołajem
- zabawa dla dzieci

W programie: uroczyste wręczenie nagród
i wyróżnień laureatom konkursu oraz otwarcie wystawy.

Impreza dla dzieci w wieku od 3 do 7 lat.
W programie spotkania z Mikołajem i jego
pomocnikami znajdą się zabawy, gry oraz
tańce przy muzyce.

MCK, ul. Mickiewicza
MCK, ul. Mickiewicza
wstęp bezpłatny
org. MCK

wstęp bezpłatny
org. MCK

niedziela, godz. 6.00-15.00

Ostatnia w tym roku okazja nabycia
dzieł sztuki, biżuterii, ceramiki, książek,
mebli i wielu innych wyjątkowych, unikalnych przedmiotów.

Rynek

wstęp bezpłatny
org. TML „Pro Legnica”

▸ 9.12
niedziela, godz. 17.00

Recital Fortepianowy
Yarona Kohlberga
Koncert Specjalny z okazji 40-lecia Legnickiego Centrum Kultury w wykonaniu izraelskiego pianisty Yarona Kohlberga. Artysta
regularnie występuje na najważniejszych
scenach, koncertował m.in. w nowojorskiej
Carnegie Hall, Kennedy Center w Waszyngtonie, Beethovenhalle w Bonn, Les Invalides
w Paryżu czy Nowej Operze w Oslo. W tym
roku został dyrektorem Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego w Cleveland.
W programie recitalu znajdą się m.in. utwory:
R. Schumanna, L. Beethovena, C. Debussy`ego, F. Chopina, E. Griega, S. Prokofiewa
i S. Rachmaninowa.

Sala Królewska Akademi Rycerskiej
bilety - 20 zł
org. LCK

▸ 8.12
sobota, godz. 11.00

Integracyjna Zabawa
Mikołajkowa
Sala gimnastyczna SP nr 4,
ul. Piastowska
wstęp bezpłatny
org. TPD
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▸ 14.12

▸ 14.12

wtorek, godz. 18.00

piątek, godz. 17.30

piątek, godz. 18.00

Legniczanie znani i lubiani

Koncert Zimowy

Spotkanie z Janem Plewczyńskim, legniczaninem, pedagogiem kultury, muzykiem.

W programie: recital Aleksandry Zań
oraz Christmas songi, nastrojowe bosanowy i klubowa lista przebojów w wykonaniu uczestników zajęć prowadzonych pod kier. Barbary Mielnik- Łozińskiej
i Łukasza Kłosa. Imprezie towarzyszyć
będzie kiermasz świąteczny (unikatowe
rękodzieło, ceramika, eko-paczki, pierniki
artystyczne).

Inauguracja projektu
„Posłuchaj Śpiewu Miasta.
Dźwiękowa Mapa Legnicy”

TML Pro Legnica, Rynek
wstęp bezpłatny
org. TML „Pro Legnica”

▸ 13.12
czwartek, godz. 17.00

„Gawędy o Legnicy”
Spotkanie pn. „Legnickie bramy i sienie”
poprowadzi Wojciech Morawiec.

Klub Mieszkańców AGATKA,
ul. Artyleryjska

wstęp bezpłatny
org. Klub Mieszkańców Agatka

LBP, ul. Piastowska

wstęp bezpłatny
org. Stowarzyszenie „Pamięć i Dialog”, LBP

▸ 13.12

W ramach projektu realizowanego w ramach
obchodów 50-lecia Festiwalu Legnica Cantat
Michał Zygmunt zaprezentuje słuchowisko
„Dzikie Rzeki” - dźwiękowy album przyrody
dokumentujący audiosferę rzeki Odry. Na
projekt, który realizowany będzie w 2019
roku złożą się m.in. spacery dźwiękowe,
kórych uczestnicy będą mogli się wsłuchać
w brzmienia podwórek, ulic, dzielnic, miejskie
zaułki, język, echa dzwonnic, wydarzeń miejskich, charakterystycznych miejsc, czyli to
wszystko, co czyni Legnicę wyjątkową dla jej
mieszkańców. Wędrówka śladami dawnych,
często zapomnianych miejsc i wydarzeń pozwoli odkryć miasto w jego innym, osobistym
wymiarze, wspomnieć dawne zdarzenia
i historie. Spacery dźwiękowe zakończone
będą koncertami legnickich chórów, które
zaśpiewają krótkie recitale w nietypowych
miejskich przestrzeniach.

Sala Maneżowa Akademii Rycerskiej
wstęp bezpłatny
org. LCK

czwartek, godz. 18.00

„Stan wojenny 1981
– fakty i wspomnienia
osobiste”

▸ 14.12 | piątek, godz. 18.00

W cyklu spotkań Duszpasterstwa Ludzi
Pracy `90 wykład Krystyny Sobierajskiej,
pedagoga, współtwórczyni „Solidarności”
Ziemi Legnickiej, wiceprzewodniczącej Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Zagłębia
Miedziowego w 1981 roku.

„Symbole i imponderabilia”
- wernisaż wystawy

Klasztor Zakonu Braci Mniejszych,
ul. Macieja Rataja
wstęp bezpłatny
org. Duszpasterstwo Ludzi Pracy `90

▸ 14.12
piątek, godz. 10.00

Rejonowy Przegląd Kolęd
i Pastorałek dla osób
niepełnosprawnych
Wspólne śpiewanie kolęd i pastorałek dla
uczestników placówek specjalnych rejonu
legnickiego.

MCK, ul. Mickiewicza

wstęp bezpłatny
org. MCK, CARITAS Legnica

Wernisaż zbiorowej wystawy, zrealizowanej
w ramach projektu „Odcienie bieli i czerwieni.
Sztuka w poszukiwaniu tożsamości”. To
rozbudowany, interdyscyplinarny projekt
artystyczno-edukacyjny, inspirowany 100
rocznicą odzyskania niepodległości, którego przedmiotem jest historia, analiza
i interpretacja takich pojęć, jak tożsamość
i patriotyzm. Co dziś znaczy tożsamość
indywidualna czy zbiorowa, jak wygląda
i mierzy się patriotyzm, co składa się na arsenał symboli służących miłości do Ojczyzny
– to problemy, z którymi zmierzył się zespół
kuratorów, artyści, teoretycy. Wystawa
prezentuje dzieła 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. Swoje prace zaprezentują w Legnicy znakomici artyści: Paweł
Jarodzki, Monika Drożyńska, Grzegorz Klaman, Sebastian Krok, Paweł Hajncel, Kamil
Kuskowski, Grzegorz Sztwiertnia, Ryszard
Woźniak, Joanna Zemanek, Jan Zborucki.

Galeria Sztuki, Plac Katedralny
wstęp bezpłatny
org. Galeria Sztuki

KALENDARIUM KULTURALNE

▸ 11.12

KALENDARIUM KULTURALNE
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▸ 15.12

▸ 18.12

▸ 19.12

sobota, godz. 19.00

wtorek, godz. 15.00

środa, godz. 18.00

„Ta piosenka brzmi
znajomo” - koncert Zuzy
Motorniuk

Integracyjne spotkanie
opłatkowe

Inauguracja Kalendarza
Miejskiego LEGNICA 2019

Zestaw hitów z minionych dekad, które
– o d św i e żo n e p r ze z a ra n ż a c j e Łu kasza Matuszyka i świetne tłumaczenia Zuzy Motorniuk – w każdym widzu
obudzą sentyment i tęskontę za przeszłością. A jednocześnie dynamiczny, kolorowy recital czy minispektakl, pokazujący
zarówno kunszt wokalny, jak i możliwości
aktorskie głównej bohaterki wieczoru.
Niezapomnianego wieczoru.

Szkolne Schronisko Młodzieżowe,
ul. Jordana

Caffe Modjeska, Rynek

bilety - 30 zł
org. Teatr Modrzejewskiej

wstęp bezpłatny
org. TPD

▸ 18.12
wtorek, godz. 16.30

„Z kolędą na ustach
- świąteczne spotkanie
i głośne śpiewanie”

Legnickie kalendarze to znane już w całej
Polsce kolekcjonerskie okazy, które nie
tylko odmierzają nam czas. Tym razem jego
twórcy zaproponowali spojrzenie na miasto
jako wyjątkowe miejsce z duszą. Kalendarz
na 2019 rok stworzony jest przez legniczan,
z udziałem legniczan i dla legniczan.

Galeria Piastów
wstęp bezpłatny
org. UM Legnica

W programie świątecznego spotkania znajdą
się jasełka w wykonaniu dziecięcej sekcji
teatralnej DK Atrium oraz grupy teatralnej
„To i owo”. Nie zabraknie również rodzinnego
śpiewania kolęd i pastorałek.

DK „Atrium”, ul. Pomorska

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

▸ 17.12
poniedziałek, godz. 14.00

Regionalny Konkurs
na Najpiękniejsza Szopkę
Bożonarodzeniową
i Stroik Świąteczny
- podsumowanie
Szkolne Schronisko Młodzieżowe,
ul. Jordana
wstęp bezpłatny; org. TPD

▸ 17.12
poniedziałek, godz. 17.00

Koncert Świąteczny
W programie występy wychowanków kół
tanecznych, wokalnych i teatralnych działających w Młodzieżowym Centrum Kultury.

MCK, ul. Mickiewicza
wstęp bezpłatny
org. MCK

▸ 18.12
wtorek, godz. 17.00

Koncert Kolęd
oraz Konkurs Plastyczny
„Świąteczny czas”
W programie najpiękniejsze kolędy i pastorałki w wykonaniu uczestników kół
wokalnych działających w MCK oraz podsumowanie konkursu plastycznego „Świąteczny czas”.

MCK, ul. Mickiewicza
wstęp bezpłatny
org. MCK

▸ 20.12
czwartek, godz. 18.00

„Legniccy książęta
w Rzeczypospolitej”
Kolejne spotkanie z nieznaną historią Śląska
i Polski w cyklu wykładów „Tajemnice legnickich Piastów”. Arkadiusz Muła, dyrektor
Muzeum Regionalnego w Jaworze, opowie
o przedstawicielach legnickiej dynastii książęcej oraz ich częstych wizytach w Krakowie
oraz Warszawie, na dworach Jagiellonów
i Wazów.

Muzeum Miedzi, Akademia Rycerska
wstęp bezpłatny
org. Muzeum Miedzi
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piątek, godz. 17.00

„reGENERACJA.
Pokoleniowa integracja
przez sztukę”
Wernisaż zbiorowej wystawy uczestników
projektu warsztatowego realizowanego
w Otwartej Pracowni Sztuki.

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

▸ 21.12
piątek, godz. 18.00

40/47. WPZM
- wernisaż wystawy
To miejsce wpływa na to, co robią, jak żyją
i kim są artyści, a oni sami wpływają na
ogólny kształt, wizerunek zewnętrzny i
mentalny miejsca, w którym pracują. Galeria
Sztuki od ponad czterech dekad organizuje
Przeglądy Plastyki Zagłębia Miedziowego,
które zawsze były ważnymi wydarzeniami
w życiu kulturalnym regionu. Na wernisażu
zbiorowej wystawy zrealizowanej z okazji
jubileuszu 40-lecia Galerii zobaczymy prace
40 artystów z regionu, zaproszonych do
udziału w tym przedsięwzięciu. Wystawie
towarzyszyć będzie ekspozycja historyczna
prezentujaca prace nieżyjących artystów Zagłębia Miedziowego, m.in.: Bronisława Chyły,
Urszuli Andrejczyn, Edwarda Mirowskiego,
Aleksandry Frydrychowicz-Zając, Agnieszki
Wlaźlak oraz Hanny Krzewskiej-Lis.

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

▸ 21.12 | czwartek, godz. 18.00
II Spotkanie Wigilijne Legniczan
„Od serca”
Zapraszamy na wigilijne spotkanie legniczan,
które po raz drugi zgromadzi mieszkańców
i gości w sercu miasta, w Rynku. Tradycyjnie
w programie imprezy znajdą się wspólne
życzenia, kolędy, dzielenie się opłatkiem oraz
wigilijna wieczerza. Organizatorzy oprócz
strawy duchowej przygotują także coś dla
ciała. Na to wyjątkowe spotkanie przygotowany zostanie wigilijny poczęstunek.
Uczestnicy świątecznego spotkania raczyć
się będą między innymi zupą grzybową,
rybą, pajdą chleba ze smalcem oraz gorącą
herbatą. Podczas Wigilii harcerze przekażą
światełko symbolizujące pokój, braterstwo,
nadzieję i miłość. Odczytany zostanie
również fragment Ewangelii a zaproszeni
duchowni pobłogosławią opłatki.

Rynek

wstęp bezpłatny
org. Stowarzyszenie „Spynacz”,
Międzyparafialna Stołówka Charytatywna
im. św. Jadwigi, Urząd Miasta Legnicy

▸ 1.01.2019 | wtorek, godz. 19.00
Koncert na Nowy Rok
Wielka Gala Trzech Tenorów
Stało się już tradycją, że Nowy Rok Legnica
wita wyjątkowym koncertem w zabytkowych wnętrzach Akademii Rycerskiej.
Rok 2019 również przywitamy muzycznie
i przebojowo, a towarzyszyć nam będzie
specjalne dobrane koncertowe menu.
1 stycznia w Sali Królewskiej królować będzie
czarujące bel canto i to w potrójnej odsłonie,
bowiem na scenie staną: Bogusław Morka,
Mirosław Niewiadomski oraz Mariusz Adam
Ruta. Formuła gali z udziałem trzech tenorów weszła już do kanonu gal operetkowych
a tzw. zbiorówki tenorowe wywołują żywiołowy plauz widowni. Program koncertu,
który wypełnią popisowe arie operetkowe
i tematy musicalowe, a także kunszt wokalny trzech tenorów zapewnią publiczności
szampańskie, niezapomniane wrażenia.
Tenorom towarzyszyć będzie Orkiestra
Kameralna „Alla Breve” pod dyrekcją Bogny
Dulińskiej. Podczas koncertu zabrzmią takie
przeboje, jak arie z operetek „Księżniczka
Czardasza”, „Hrabina Marica”, „Wesoła
Wdówka”, „Clivia”. Znakomici artyści wykonają równie przeboje z nieśmiertelnych
musicali „Skrzypek na dachu”, „My fair
lady”, „Koty”, „Evita” oraz pieśni hiszpańskie
i włoskie. To tylko niektóre z tytułów, które
zapełnią program tego wyjątkowego wydarzenia muzycznego dedykowanego nie tylko
fanom muzyki klasycznej.

Sala Królewska Akademii Rycerskiej
bilety - 90 zł i 75 zł
(przedsprzedaż do 23 grudnia),
120 zł (od 24 grudnia)
org. LCK

KALENDARIUM KULTURALNE

▸ 21.12

SPORT • REKREAKCJA • TURYSTYKA

8

LEGNICKI INFORMATOR KULTURALNY • grudzień 2018

▸ 1-2.12

▸ 1.12

▸ 5.12

sobota - niedziela

sobota, godz. 18.00

środa, godz. 20.00

XXXII Międzynarodowy
Halowy Turniej Mikołajowy
w Piłce Nożnej

MKS Miedź Legnica S.A.
– Wisła Kraków

Turniej z udziałem drużyn z miast partnerskich Legnicy - Blanska i Drohobycza.
Rozgrywki rozpoczną się 1 grudnia o godz.
8.30, finały: 2 grudnia o godz. 10.00.

Mecz Ekstraklasy Piłki Nożnej.

Stadion im. Orła Białego

bilety
org. MKS Miedź Legnica S.A.

MSPR Siódemka Miedź
Legnica - ASPR Zawadzkie
Piłka ręczna mężczyzn - I LIGA.

Hala OSiR, ul. Lotnicza

bilety
org. MSPR Siódemka Miedź Legnica

Hala ZSI, ul. Wierzyńskiego
wstęp bezpłatny
org. OZPN Legnica

▸ od 1.12
sobota, godz. 9.30

Dolnośląskie Młodzieżowe
Grand Prix w Szachach
DK „Atrium”, ul. Pomorska
wstęp bezpłatny
org. DK „Atrium”, KS „Miedź”

▸ 1.12
sobota, godz. 10.00

Otwarty Turniej Tenisa
Stołowego
Hala OSiR, ul. Lotnicza

dzieci i młodzież - bezpłatnie, dorośli - 5 zł
org. Ośrodek Sportu i Rekreacji

▸ od 5.12
poniedziałki, godz. 17.00
środy, godz. 15.45 oraz 16.30

„Active Junior - Zimowa
Akademia Ruchu”
Akcja profilaktyki wad postawy u dzieci
i młodzieży. Zajęcia prowadzi doświadczona
instruktorka i nauczyciel, Halina Szwedyk.

Klub Mieszkańców „Agatka”,
ul. Artyleryjska

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

▸ od 5.12
poniedziałki, wtorki, środy, czwartki
godz. 17.30-20.00

„Zimowa Akademia
Fitness”
W programie 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 6.12
zawsze w czwartki, godz. 16.30
zawsze w piątki, godz. 16.30

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

DK „Atrium”, ul. Pomorska
wstęp bezpłatny
org. DK „Atrium”
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▸ 27-28.12

Otwarcie sezonu łyżwiarskiego
na lodowisku

Turniej Halowej
Piłki Nożnej
OSIR FUTSAL CUP

W tym roku, z zimą - jako pierwsi w Legnicy
- zmierzą się łyżwiarze. W programie
tegorocznej inauguracji sezonu znajdzie
się artystyczna niespodzianka oraz gry
i zabawy na lodzie. Uczestnicy będą mogli
nie tylko obejrzeć popisy na lodzie ale
także skorzystać z możliwości darmowej
jazdy na łyżwach. Dla wszystkich organizator
przygotuje gorącą czekoladę oraz słodkie
niespodzianki - świąteczne pierniki.

czwartek - piątek

Hala OSiR, ul. Lotnicza

wstęp bezpłatny
org. Ośrodek Sportu i Rekreacji

Sztuczne lodowisko, ul. Sejmowa
wstęp bezpłatny
org. OSiR

SPORT • REKREAKCJA • TURYSTYKA

▸ 6.12 | czwartek, godz. 16.00

Sztuczne lodowisko przy ulicy Sejmowej
czynne będzie od 7 grudnia, w godz. 9.4520.00 (obowiązują przerwy techniczne
w godz. 9.00-9.45, 13.30-14.00, 16.45-17.15,
20.00-21.30). Ceny biletów - 7,00/3,00 zł,
Karta Dużej Rodziny - 3,50/1,50 zł

▸ 15.12
Turniej Piłki Siatkowej
MAKUTRA 2018
W turnieju udział wezmą 6-osobowe drużyny mieszane. Rywalizacja prowadzona
będzie w trzech kategoriach: szkoły gimnazjalne, szkoły ponadgimnazjalne oraz
kategoria otwarta.

Hala OSiR, ul. Lotnicza

wstęp bezpłatny
org. Ośrodek Sportu i Rekreacji

▸ 16.12

▸ 4, 11, 18.12

niedziela, godz. 13.00-18.00

wtorki, godz. 16.00-18.00

X Świąteczny
Turniej Charytatywny
Halowej Piłki Nożnej
Stowarzyszenia Kibiców
„Tylko Miedź”
Hala Zespołu Szkół Intergracyjnych,
ul. Wierzyńskiego
wstęp bezpłatny
org. Stowarzyszenie Kibiców
„Tylko Miedź”

▸ 17.12
poniedziałek, godz. 18.00

MKS Miedź Legnica S.A.
– Lechia Gdańsk
Mecz Ekstraklasy Piłki Nożnej.

Stadion im. Orła Białego

bilety
org. MKS Miedź Legnica S.A.

Przyjazna Kawiarenka
„Spotkaj się z nami!”
Animowane spotkania towarzyskie przy
kawie i herbacie - dla seniorów oraz ich
przyjaciół.

Siedziba Polskiego Stowarzyszenia
Szczęśliwych Emerytów,
ul. Zielona 13 of

wstęp bezpłatny
org. Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych
Emerytów

▸ 7, 14, 21, 28.12
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

STREFA SENIORA

sobota, godz. 10.00

TEATR
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▸ 1, 2.12
sobota, godz. 16.00 oraz godz. 19.00
niedziela, godz. 19.00

„Curko moja ogłoś to,
rytmizowany biuletyn
z wystawy Marii Wnęk”
Malarka Maria Wnęk ukończyła zaledwie
cztery klasy, w rodzinnej wsi uważano ją
za osobę niespełna rozumu. Jako malarka
zadebiutowała dopiero po czterdziestce.
Twierdziła, że malować każe jej sam Bóg. Jej
ekspresyjne obrazy przedstawiające głównie
świętych znajdują się dziś w najważniejszych
kolekcjach sztuki art brut na całym świecie.
Spektakl mówi zarówno o niezwykłej postaci, jak i o świecie, który jej się przygląda,
o wyobcowaniu i wyobraźni, o prawdziwej
sztuce i o tym, jak ją postrzegamy.

Teatr Modrzejewskiej,
Scena na Strychu

bilety - 25 zł
org. Teatr Modrzejewskiej

LEGNICKI INFORMATOR KULTURALNY • grudzień 2018

▸ 8-9.12 | sobota-niedziela
TEATROTEKA po legnicku
9 grudnia (niedziela), godz. 17.00
Anna Wakulik „Krzywy domek”
reż. Anna Wieczur-Bluszcz (2016)
Po latach rozłąki dwie siostry spotykają się
w rodzinnym domu. Okazuje się, że wciąż na
ich życie rzuca cień złowroga postać matki
Występują: Joanna Jeżewska, Katarzyna
Zawadzka, Barbara Wypych, Mariusz Bonaszewski, Tomasz Ziętek, Maria Maj, Krystyna
Tkacz – spektakl zdobył nagrodę za reżyserię,
zdjęcia, scenografię i pierwszoplanową rolę
kobiecą na festiwalu Teatroteka Fest 2017
Teatroteka to inicjatywa Wytwórni Filmów
Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie, która od 2013 roku zaprasza do swoich
hal młodych dramatopisarzy i reżyserów,
aby mogli tam zrealizować spektakle łączące
środki teatralne z możliwościami filmu i
telewizji. W ramach tego przedsięwzięcia
powstało 45 przedstawień. W ich realizacji
brali udział legniccy twórcy – dramatopisarze
i reżyserzy związani z Teatrem Modrzejewskiej. W drugi grudniowy weekend będziemy
mogli poznać efekty ich pracy.

Teatr Modrzejewskiej,
Scena Gadzickiego

bilety - 15 zł /dwa spektakle,
10 zł /jeden spektakl
org. Teatr Modrzejewskiej
Program

▸ 5, 6, 7.12
środa, czwartek, piątek, godz. 11.00

„Biesy”
Jedna z największych powieści wszech
czasów, wielokrotnie przenoszona na ekran
i scenę. Oparta na faktach, kryminalna fabuła
Dostojewskiego opowiada o rewolucjonistach z małego miasteczka, którzy zostają
wplątani w pospolitą zbrodnię. Kulisy prowincjonalnego spisku obnażają niezmienne
od wieków ludzkie słabości i mechanizmy
manipulacji. Ale Dostojewski to nie tylko
zaangażowany pisarz polityczny i społeczny,
to także mistrz psychologii, niezrównany
portrecista, twórca fascynujących, niejednoznacznych bohaterów. Dlatego „Biesy” to nie
socjologiczny traktat ani kronika kryminalna,
lecz pełna pasji walka charakterów, spektakl
gęsty od emocji.

Teatr Modrzejewskiej,
Scena Gadzickiego

bilety - 25, 30 zł
org. Teatr Modrzejewskiej

8 grudnia (sobota), godz. 17.00
Małgorzata Sikorska-Miszczuk
„Walizka”, reż. W. Kostrzewski (2013)
Na muzealnej wystawie przedmiotów
z obozu w Auschwitz bohater rozpoznaje
walizkę swojego ojca. Dopiero wtedy
stopniowo zaczyna pojmować, kim
naprawdę jest. Występują: Adam Ferency,
Halina Łabonarska, Krzysztof Globisz, Marta
Król, Łukasz Lewandowski.
8 grudnia (sobota), godz. 18.30
Robert Urbański
„Porwać się na życie”
reż. Michał Szcześniak (2017)
Absurdalna komedia o życiowym
nieudaczniku, który porywa koleżankę
z pracy, aby uwolnić ją od prymitywnego
męża i rozpocząć z nią nowe życie.
Występują: Agata Kulesza, Andrzej Mastalerz,
Tomasz Sapryk, Andrzej Konopka – spektakl
zdobył nagrodę za najlepszy tekst dramatyczny, reżyserię, muzykę, scenografię
i rolę męską, a także Nagrodę Krytyków
i Dziennikarzy na festiwalu Teatroteka Fest
2018. Po projekcji spotkanie z Michałem
Szcześniakiem i Robertem Urbańskim
poprowadzi Katarzyna Knychalska

9 grudnia (niedziela), godz. 18.30
Magda Drab „Dzielni chłopcy”
reż. Szymon Waćkowski (2017)
Telewizyjna wersja znanego legnickiej
publiczności dramatu o środowisku kibiców
piłkarskich, widzianych jako skomplikowane, niejednoznaczne indywidualności, dla
których futbolowa pasja jest sensem życia.
Występują: Dobromir Dymecki, Tomasz
Schuchardt, Paulina Gałązka, Piotr Ligienza,
Mateusz Więcławek, Małgorzata Zawadzka,
Katarzyna Gniewkowska, Oriana Soika,
Michał Czernecki, Tomasz Kocuj, Radomir
Respondek, Jan Jurkowski, Adam Biedrzycki,
Łukasz Borkowski, Anna Siek – spektakl
zdobył Nagrodę Publiczności na festiwalu
Teatroteka Fest 2018
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▸ d o 16.12

▸ do 29.12

piątek, godz. 19.00

„Anioły są wszędzie”
Wystawa malarstwa Marii
Antoniak”

Elektrotinty Remigiusza
Dobrowolskiego

„Ożenek”
Klasyczna, nieustająco śmieszna komedia
– we współczesnych realiach. Damsko
-męskie zderzenie osobowości aktorskich.
Jeden z najzabawniejszych spektakli ostatnich sezonów, niepozbawiony jednak chwili
koniecznej zadumy nad skomplikowanymi
relacjami między mężczyzną a kobietą.
Spektakl odbędzie się także 12 i 13 grudnia
(środa, czwartek) o godz. 11.00.

Teatr Modrzejewskiej,
Scena Gadzickiego

bilety - 35, 28 zł
org. Teatr Modrzejewskiej

„…jej piórko porusza się po kartce papieru,
kreując indywidualny świat wyobraźni”
pisała Izabela Sadurska. Maria Antoniak
jest absolwentką ASP we Wrocławiu.
Wystawy indywidualne jej twórczości
(malarstwo, rysunek, ceramika itd.) odbywały się w Polsce i za granicą, m.in. we
Wrocławiu, Warszawie, Pradze, Wuppertalu, Witebsku, Vicchio, Wenecji, Florencji.
Ilustrowała książki dla dzieci i tomiki poetyckie, odpowiadała za oprawę plastyczną
i graficzną festiwalu „Świat pod Kyczerą”.
W latach 1992- 2018 pracowała jako grafik
i plastyk w Teatrze Modrzejewskiej, tworząc
m.in. plakaty, programy teatralne, zaproszenia. Na wystawę złożą się najnowsze prace
artystki, powstałe z radości życia i smakowania świata, z wielkiej frajdy malowania. Za
motto Maria Antoniak przyjęła słowa Magdy
Umer z piosenki Maryli Rodowicz: „Choć już
życia, psiamać, popołudnie, jest cudnie...”.

Teatr Modrzejewskiej, Hall Starego
Ratusza
wstęp bezpłatny
org. Teatr im. Heleny Modrzejewskiej

Płyta miedziana jest używana jako matryca w wielu technikach graficznych:
miedziorycie, akwaforcie, akwatincie.
W połowie XX wieku powstała jeszcze jedna
technika graficzna w oparciu o miedzianą
matrycę, na której „rysunek” powstaje
dzięki elektrolitycznemu trawieniu płyty.
Nazwana została przez jej twórcę, Stanisława Rzepę elektrotintą i można ją
uznać za odmianę akwatinty. Wystawa
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, a przede wszystkim niespokojnym duchem szukającym własnych środków
wyrazu dla nurtujących go problemów
artystycznych. Bohater wystawy, Remigiusz
Dobrowolski poznał technikę elektrotinty
z podręcznika Romana Artymowskiego
wydanego w 1975 roku. Udoskonalił ją, nieco
uprościł i nazwał elektrotintą horyzontalną.
Na wystawie zobaczymy także prace malarskie artysty, wykonane niekonwencjonalnymi technikami.

bilety / wstęp bezpłatny
org. Muzeum Miedzi

piątek, sobota, godz. 19.00

„Popiół i diament”
Spektakl przygotowany przez Małgorzatę
Sikorską-Miszczuk i Marcina Liberę ma
szansę rozpalić emocje i skłonić do poważnej
rozmowy. Jego autorzy postanowili wrócić do hotelu „Monopol” (stanie się nim
… w i d ow n i a Te at r u Mo d r ze j ews k i e j )
i przyjrzeć się Polsce na nowo, korzystając
z doświadczeń Andrzejewskiego i Wajdy.
Będzie to inny „Popiół i diament”, tak jak
inna jest dziś Polska – a zarazem będzie to
próba przejrzenia się w zwierciadle historii,
którą nazywa się nauczycielką życia, choć
tak niewielu chce się z niej nauczyć czegoś
dobrego. Spektakl odbędzie się również 19
i 20 grudnia (środa, czwartek) o godz. 11.00.

Teatr Modrzejewskiej,
Scena Gadzickiego

bilety - 35, 28 zł
org. Teatr Modrzejewskiej

▸ do 29.12
„Orzeł Biały – nasza
duma”
Wystawa prac nadesłanych na konkurs przez
uczniów 33 szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz podopiecznych placówek
oświatowo-wychowawczych z całego kraju.
Ekspozycja powstała w ramach obchodów
100 lecia Odzyskania Niepodległości.

Muzeum Miedzi, Gmach Główny
bilety / wstęp bezpłatny
org. Muzeum Miedzi

WYSTAWY

Muzeum Miedzi, Gmach Główny

▸ 21, 22.12

TEATR

▸ 14.12

WYSTAWY
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▸ do 29.12

▸ do 29.12

▸ do 29.12

„Sztuka Legionów”

„Cały kształt.
Grzegorz Niemyjski”

„Ćwierć wieku przed Marco
Polo: Benedykt Polak
i Giovanni da Pian del Carpine
na dworze Chana Mongołów”

W szeregach Legionów, ochotniczej formacji wojskowej działającej na froncie
austriacko-rosyjskim służyło prawie 200
polskich malarzy, rzeźbiarzy i grafików.
Wśród nich było 30 studentów krakowskiej
Akademii Sztuk Pięknych oraz wielu uznanych już twórców związanych z krakowską
sceną artystyczną min: Wincenty Wodzinowski, Kazimierz Młodzianowski, Henryk
Kuczek, Włodzimierz Konieczny. Czyn legionowy wspierali też profesorowie Akademii
Sztuk Pięknych Leon Wyczółkowski i Julian
Fałat. Trudno przecenić zasługi i wymienić
wszystkich legionowych artystów. Wielu
z nich wykazało się niemałym talentem
wojskowym i osiągnęło stopnie oficerskie.
Niektórzy, jak Edward Śmigły-Rydz, Henryk
Minkiewicz czy Roman Kawecki zostali
dowódcami pułków legionowych, a po
odzyskaniu niepodległości zrobili kariery w
Wojsku Polskim. Wystawa prezentuje obrazy, rysunki, rzeźby wykonane przez artystów
– żołnierzy. Dominują portrety legionistów,
ale nie brak też przedstawień rodzajowych
opowiadających o życiu podczas wojny,
scen związanych z miejscami postojów, czy
zniszczeniami wojennymi.

Wystawa ukazuje szerokie spektrum działalności artystycznej Grzegorza Niemyjskiego,
która obejmuje rzeźbę, medalierstwo, instalacje, malarstwo oraz rysunek. Dominującą
formą wypowiedzi wiąznego z Legnicą artysty jest rzeźba. W przestrzeni iastaznajduje
się kilka jego realizacji: Pomnik Zesłańców
Sybiru, Ring, Kula, Studnia, Ściana Witelona. Grzegorz Niemyjski jest nauczycielem
dydaktycznym Akademii Sztuk Pięknych im.
E. Gepperta we Wrocławiu.

Muzeum Miedzi, Gmach Główny
bilety / wstęp bezpłatny
org. Muzeum Miedzi

W 1245 roku w podróż o Azji wyruszył
papieski poseł Giovanni da Pian del Carpine.
Jego zadaniem było nawiązanie stosunków
dyplomatycznych z Mongołami. W trwającej
prawie trzy lata wyprawie uczestniczył
Benedykt Polak z klasztoru franciszkanów
we Wrocławiu. Wystawa przybliża nie tylko
przebieg ekspedycji, ale także pokazuje
wkład duchownych ze Śląska – Benedykta
Polaka oraz C. de Bridii w odkrywaniu ziem
na wschód od Europy.

Muzeum Bitwy Legnickiej
w Legnickim Polu
bilety / wstęp bezpłatny
org. Muzeum Miedzi

▸ d o 29.12
Beata Filipowicz
„Ogłoszenia matrymonialne”

Muzeum Miedzi,
Akademia Rycerska

▸ d o 29.12

Artystka, absolwentka wrocławskiej ASP,
inspirację dla swoich prac znalazła w
przedwojennych anonsach matrymonialnych, które zestawiła ze współczesnymi,
internetowymi. Na podstawie jej obserwacji
powstały gwasze, akwarele oraz fotograficzne kolaże. Specyficzny język tych ogłoszeń,
i tych sprzed stu lat i tych aktualnych, śmieszy i inspiruje do rozkosznej zabawy formą.

„Miedź. Dzieje
niezwykłego metalu”

Galeria Satyrykon

bilety / wstęp bezpłatny
org. Muzeum Miedzi

Wystawa pokazuje fenomen wykorzystania
miedzi na przestrzeni dziejów, prezentuje
właściwości miedzi, technologię jej produkcji
oraz dziedziny, w których ten metal jest
wręcz niezastąpiony. Tradycyjnej ekspozycji
muzealnej towarzyszą multimedia oraz
nowoczesne sposoby prezentacji wiedzy
– hologram, gra multimedialna oraz okulary
przenoszące w wirtualną rzeczywistość –
przygotowane w ramach projektu Virtual
Mine as a modeling tool for Wider Society
Learning. Wystawie towarzyszą warsztaty
i zajęcia edukacyjne. W programie m.in.
lekcje muzealne, wycieczki do miejsc związanych z dawnym górnictwem oraz roboklocki
(LEGO Education) z których będzie można
składać maszyny górnicze! Prawdziwa
gratka nie tylko dla maluchów.

Muzeum Miedzi, Gmach Główny
bilety / wstęp bezpłatny
org. Muzeum Miedzi

wstęp bezpłatny
org. LCK, Fundacja Satyrykon
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„Kobieta rodzi się gwiazdom
podległa i kwiatom”
Wystawa malarstwa legniczanki Grażyny
Majchrzyk, która pasję do malarstwa odkryła kilka lat temu. Jej ulubioną techniką są
pastele. Spełnia nimi swe fantazje, tworząc
abstrakcje, a także malując tajemnicze,
dynamiczne kobiety..

▸ 6.12-6.01.2019
„40/47. WPZM”

Galeria „Loża” LBP, ul. Piastowska
wstęp bezpłatny
org. Legnicka Biblioteka Publiczna

▸ 6.12-6.01
„Symbole i imponderabilia”
Wystawa, zrealizowana w ramach projektu
„Odcienie bieli i czerwieni. Sztuka w poszukiwaniu tożsamości”, prezentuje prace
artystów współczesnych odnoszące się
wprost 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. Swoje
prace zaprezentują m.in. Paweł Jarodzki,
Monika Drożyńska, Grzegorz Klaman, Sebastian Krok, Paweł Hajncel, Kamil Kuskowski,
Grzegorz Sztwiertnia, Ryszard Woźniak, Joanna Zemanek, Jan Zborucki. 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 zmierzy się zespół
kuratorów, artyści, teoretycy i publiczność.

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

Galeria Sztuki już od ponad czterech dekad
organizuje Przeglądy Plastyki Zagłębia
Miedziowego, prezentacje o zasięgu regionalnym, które zawsze były ważnymi
wydarzeniami w życiu kulturalnym regionu.
Przeglądy integrują środowisko twórcze
dawnego województwa legnickiego, stwarzają możliwości prezentacji własnych dokonań oraz dokumentują aktualny stan sztuki
współczesnej. Celem jubileuszowej wystawy
i towarzyszącego jej katalogu jest prezentacja twórców zamieszkałych w regionie,
którego granice wyznaczane są przez takie
miasta, jak: Legnica, Lubin, Głogów, Złotoryja, Chojnów a także z racji historycznej już
przynależności do województwa legnickiego
– Jawor. Obszar ten – Zagłębie Miedziowe,

▸ 7-23.12
„reGENERACJA.
Pokoleniowa integracja
przez sztukę”
Wystawa prezentuje prace wykonane przez
uczestników Otwartej Pracowni Sztuki w
ramach projektu pt.: „reGENERACJA. Pokoleniowa integracja przez sztukę”, realizowanego przez Galerię Sztuki od kwietnia 2018
roku. Ideą projektu było ożywienie relacji
i wzmocnienie więzi międzypokoleniowych, integracja osób w różnym wieku,
propagowanie wartości rodziny oraz aktywizacja twórcza, wzbudzająca pozytywne
emocje wśród uczestników zadania. Na
wystawie zobaczymy ich prace : malarstwo,
rysunki, kolaże, scrapbooking, tkaniny,
wyszywanie itp.

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

od wieków związany z wydobyciem złota
i miedzi, a potem z przemysłem górniczo
– hutniczym miedzi, trwale zdeterminował
codzienną rzeczywistość gospodarczą,
społeczną i kulturalną mieszkańców. To
miejsce wpływa na to, co robią, jak żyją i kim
są artyści, a oni sami wpływają na ogólny
kształt Zagłębia, wizerunek zewnętrzny
i mentalny tego miejsca. „40/47. WPZM”
jest prezentacją wyjątkową, przygotowaną
dla uczczenia 40. rocznicy uzyskania przez
Galerię Sztuki odrębnej osobowości prawnej
(1978), po okresie funkcjonowania (od 1971)
jako filia centralnej i ogólnopolskiej instytucji
BWA. Do wystawy zostało zaproszonych 40
artystów z regionu. Są to m.in.: Małgorzata
Maćkowiak, Krzysztof Kułacz Karpiński,
Telemach i Roma Pilitsidis, Maria Rogala,
Grzegorz Niemyjski, Henryk Jan Baca. Ich
prace obejrzymy w Galerii Ring. Natomiast
w Holu Starego Ratusza będzie można
podziwiać prace nieżyjących już artystów Zagłębia Miedziowego, m.in.: Bronisława Chyły,
Urszuli Andrejczyn, Edwarda Mirowskiego,
Aleksandry Frydrychowicz-Zając, Agnieszki
Wlaźlak, Hanny Krzewskiej-Lis.

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

WYSTAWY

▸ 4-31.12
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▸ od 1.12
wtorek - sobota

ROBOKLOCKI
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.

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
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▸ od 3.12
poniedziałek - piątek

„Biblioteka Przyjazna
Maluchom”
Filie Legnickiej Biblioteki
Publicznej
wstęp bezpłatny
org. LBP

3 grudnia (poniedziałek), godz. 16.30
„Zwierzęta świata”
Ekobiblioteka, ul. Łukasińskiego

Akademia Rycerska, sala nr 242
odpłatność - 80 zł /miesiąc
org. LCK

14 grudnia (piątek), godz. 16.30
„Dziecięce wierszyki - masażyki”
Filia Dziecięco-Młodzieżowa nr 2,
ul. Pomorska

5 grudnia( środa), godz. 10.00
„Niezwykły czar Świąt Bożego
Narodzenia”
Filia nr 8, ul. Staszica

15 grudnia (sobota), godz. 10.00
„Figle muzyczne”
Filia Muzyczna, ul. Mickiewicza

5 grudnia (środa), godz. 10.00
„Mikołajki tuż, tuż…”
Filia nr 11, ul. Drohobycka

7 grudnia (piątek), godz. 17.00
„Miasteczko Świętego Mikołaja”
Filia nr 1, ul. Gojawiczyńskiej

w soboty, godz. 11.00 - 13.00

Zajęcia odbywają się w soboty, 2 razy
w miesiącu, po 2 godziny. Jak twierdzi
Cristina Hoyos „fenomen flamenco polega
na tym, że nawet, jeśli nie wszystko w nim
rozumiesz, to go odczujesz. Bo flamenco
wyraża przede wszystkim uczucia, emocje.
I one zawsze są prawdziwe”. Na spotkanie
z tańcem duszy zaprasza prowadząca
zajęcia Liliana Bochenkiewicz.

14 grudnia (piątek), godz. 17.00
„Świąteczne prezenty”
Filia nr 1, ul. Gojawiczyńskiej

14 grudnia (piątek), godz. 16.30
„Zabawa z Gryzmołem”
Filia Dziecięco-Młodzieżowa nr 1,
ul. Łukasińskiego

7 grudnia (piątek), godz. 16.30
„Bawimy się z dziećmi”
Spotkanie Mikołajkowe
Filia Dziecięco-Młodzieżowa nr 2,
ul. Pomorska

Flamenco
– zajęcia dla młodzieży
i dorosłych

13 grudnia (czwartek), godz. 16.30
„Kartka świąteczna”
Filia nr 7, ul. Neptuna

4 grudnia (wtorek), godz. 10.30
„Kochany Mikołaju”
Filia nr 4, ul. Heweliusza

7 grudnia (piątek), godz. 16.30
„Co mam robić, gdy się nudzę”
Filia Dziecięco-Młodzieżowa nr 1,
ul. Łukasińskiego

▸ od 1.12

13 grudnia (czwartek), godz. 17.00
„Papierowanki”
Filia nr 6, ul. Bieszczadzka

8 grudnia (sobota), godz. 10.00
„Figle muzyczne”
Filia Zbiorów Muzycznych i Specjalnych,
ul. Mickiewicza
10 grudnia (poniedziałek), godz. 16.30
„Magiczne Święta”
Filia Muzyczna, ul. Mickiewicza
10 grudnia (poniedziałek), godz.16.30
„Smyk poznaje świat… Ameryka
Północna”
Ekobiblioteka, ul. Łukasińskiego
11 grudnia (wtorek), godz. 10.30
„Wszystko białe”
Filia nr 4, ul. Heweliusza

17 grudnia (poniedziałek), godz. 16.00
„Zimowe skrzaty”
Filia nr 9, ul. II Armii Wojska Polskiego
17 grudnia (poniedziałek), godz. 16.30
„Skąd się bierze śnieg”
Ekobiblioteka, ul. Łukasińskiego
18 grudnia (wtorek), godz. 10.30
„Świąteczne zakupy”
Filia nr 4, ul. Heweliusza
20 grudnia (czwartek), godz. 16.00
„Idą Święta”
Filia nr 5, ul. Wielogórska
20 grudnia (czwartek), godz. 16.30
„Wesoły aniołek na stół lub choinkę”
Filia nr 7, ul. Neptuna
21 grudnia (piątek), godz. 17.00
„Gwiazdka”
Filia nr 1, ul. Gojawiczyńskiej
21 grudnia (piątek), godz. 16.30
„Magia Świąt Bożego Narodzenia”
Filia Dziecięco-Młodzieżowa nr 1,
ul. Łukasińskiego
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▸ od 3.12

▸ od 3.12

poniedziałki, wtorki, czwartki

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

zawsze w poniedziałki , godz. 16.00

Hatha – Joga

3.12 (poniedziałek), godz. 16.00
„Zimowe bałwanki”

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

3, 10, 17.12 (pon.), godz. 15.00
Warsztaty rękodzieła
artystycznego sekcji kreatywnej
„Złote ręce”
LBP, ul. Piastowska
4.12 (wtorek), godz. 16.30
Klub Czytających Rodziców
Filia nr 1 LBP, ul. Gojawiczyńskiej
4.12 (wtorek), godz. 17.00
Spotkanie Dyskusyjnego Klubu
Książki Czytelnika Głuchego
Filia Dziecięco-Młodzieżowa nr 1 LBP,
ul. Łukasińskiego
6.12 (czwartek), godz. 15.00
Spotkanie „Przy książce i herbatce”
Filia nr 8 LBP, ul. Staszica
11.12 (wtorek), godz. 18.00
„Pisemne bazgroty – literackie
pieszczoty” (warsztaty literackie)
LBP, ul. Piastowska
13, 27.12 (czwartki), godz. 19.00
Spotkania Dyskusyjnego
Klubu Książki Fantasy
Provincia Cafe Bistro Bar, ul. Złotoryjska
18.12 (wtorek), godz. 16.30
Spotkanie Młodzieżowego
Dyskusyjnego Klubu Książki
Filia Dziecięco-Młodzieżowa nr 1 LBP,
ul. Łukasińskiego
18.12 (wtorek), godz. 18.00
„Książka na prowincji”– spotkanie
Dyskusyjnego Klubu Książki
Provincia Cafe Bistro Bar, ul. Złotoryjska

Hatha oznacza „wbrew”, „na przekór” i odnosi
się do dyscypliny, jaką podejmuje praktykujący wkraczając na ścieżkę jogi, na przekór
własnej słabości i ograniczeniom. Praktyka
asan przywraca równowagę ciału na poziomie fizycznym i fizjologicznym. Świadoma
praca w asanach powoduje uelastycznienie
i wzmocnienie mięśni i ścięgien, odblokowanie i przywrócenie pełnej ruchomości
stawom. Usprawnia to funkcjonowanie
narządów wewnętrznych. Przywrócenie prawidłowego oddechu poprawia zaopatrzenie
ciała w energię i reguluje jej przepływ.
Zajęcia prowadzi Jan Mędrala.

„Twórcze poniedziałki“

10.12 (poniedziałek), godz. 16.00
„Kartki świąteczne”

MCK, ul. Mickiewicza
wstęp bezpłatny
org. MCK

Akademia Rycerska,
Sala Baletowa

odpłatność - 100 zł / miesiąc
org. LCK

▸ 3-21.12
poniedziałek, czwartek, piątek
godz. 14.30, 15.30

Warsztaty świąteczne
W programie: pracownia prezentów (unikatowe świeczniki, autorskie ambalaże) oraz
świąteczna dekoratornia (recyklingowe
ozdoby, malowane figurki, stroiki).

Klub Mieszkańców „Agatka”,
ul. Artyleryjska

opłata - 15, 20 zł (zapisy)
org. Klub Mieszkańców „Agatka”

▸ 3.12
poniedziałek, godz. 16.30

„Super babcia, super
dziadek
W programie warsztaty plastyczne pn.
„Aniołki ze wstążki”.

Filia Dziecięco-Młodzieżowa nr 2 LBP,
ul. Pomorska
wstęp bezpłatny
org. LBP
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▸ od 3.12
poniedziałki - czwartki, godz. 16.30

Studio Baletowe
Zajęcia prowadzi Waldemar Wołk Karaczewski - wybitny tancerz oraz choreograf, solista
baletowy, który gościł na najważniejszych
i najbardziej prestiżowych scenach świata.

Akademia Rycerska, Sala Baletowa
odpłatność
org. LCK
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▸ od 5.12

▸ 5.12

w każdą środę, godz. 16.00 oraz 17.00

środa, godz. 18.30

Flamenco
– zajęcia dla dzieci

Latająca pasieka
edukacyjno-warsztatowa

Flamenco to taniec ognisty, zmysłowy, pełen
energii i temperamentu. Uczy elegancji,
pozwala uzewnętrznić wrażliwość. Dla
wielu osób, które się z nim zetknęły, stał się
pasją na całe życie. Na flamenco składa się
taniec, ale też charakterystyczna muzyka
i śpiew. Jeśli pod wpływem tych pulsujących,
porywających rytmów czujesz, że chcesz od
razu tańczyć, koniecznie zapisz się na zajęcia.
Nie ma praktycznie żadnych ograniczeń,
liczy się pasja, bo we flamenco chodzi nie
o osiągnięcie perfekcji w ruchach, a o możliwość wyrażenia własnych emocji.

W programie warsztatów: świąteczne
suweniry prosto z ula, świeczki z wosku,
miodowe zestawy upominkowe, poznawanie
wnętrza klubowego ula. Zajęcia poprowadzi
Tomasz Seledec, lider lokalnego zrzeszenia
pszczelarzy.

Klub Mieszkańców „Agatka”,
ul. Artyleryjska

opłata - 15, 20 zł (zapisy)
org. Klub Mieszkańców „Agatka”

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

▸ 5.12
środa, godz. 17.45

Laboratorium piernika

▸ 3.12
poniedziałek, godz. 18.00

Klubowe hocki klocki
Kreatywna zabawa z klockami LEGO „Bricks
4 Kidz”. Otwarte spotkanie dla dzieci łączące
edukację z zabawą.

Klub Mieszkańców „Agatka”,
ul. Artyleryjska

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

▸ 4, 11.12

Otwarte warsztaty dla dzieci i młodzieży.
Zajęcia z artystką plastykiem i cukiernikiem Martyną Olszową -Durachta, których
uczestnicy poznają oryginalne sposoby pracy
z lukrami i specjalnymi narzędziami pracy,
by w efekcie stworzyć własną,unikatową
kolekcję cukierniczych kompozycji.

Klub Mieszkańców „Agatka”,
ul. Artyleryjska

opłata - 25, 30 zł (zapisy)
org. Klub Mieszkańców „Agatka”

▸ 5, 12, 19.12
środy, godz. 19.00- 20.30

Kurs samoobrony dla
kobiet
SP 16, ul. Tatrzańska

odpłatność
org. Klub Sztuk Walki „Shodan”

wtorek, czwartek

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

Filie Legnickiej Biblioteki Publicznej
wstęp bezpłatny
org. LBP

▸ od 6.12
zawsze w czwartki, godz. 10.00-13.00

„Rękodzieło
- sposób na nudę”
Cotygodniowe spotkania miłośników robótek ręcznych.

TML „Pro Legnica”, Rynek
wstęp bezpłatny
org. TML „Pro Legnica”
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▸ 7, 14, 21.12

▸ 7, 14.12

czwartki, godz. 16.00

piątki, godz. 13.00 - 15.00

piątek, godz. 15.00 - 18.00

„Czwartki w bibliotece”

„Twórcze piątki”

Otwarta Pracownia Sztuki

Młodzieżowe Centrum Kultury zaprasza
dzieci wraz z rodzicami na wspólne warsztaty, których uczestnicy własnoręcznie
przygotują świąteczne prace, wspólnie, w
sposób atrakcyjny i twórczy, spędzając czas.

Zajęcia plastyczne dla dzieci.

Filia nr 11 LBP, ul. Drohobycka
wstęp wolny
org. LBP

6.12 (czwartek), godz. 16.00
„Mikołajkowe warsztaty”
13.12 (czwartek), godz. 16.00
„Kartki i ozdoby świąteczne”

7 grudnia (środa), godz. 15.00
„Mikołaj”
(malarstwo wielkoformatowe)
Galeria Sztuki, Pl. Katedralny
14 grudnia (środa), godz. 15.00
„Anioły”
(działania na tkaninie)
Galeria Ring, Rynek

Galeria Sztuki, Galeria RING
wstęp bezpłatny
org. Galeria Sztuki

MCK,ul. Rataja

wstęp bezpłatny
org. MCK

▸ 7.12
piątek, godz. 17.00

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

▸ od 6.12
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.
Tai Chi odróżnia się od innych popularnych
form aktywności ruchowej odpowiednim
zaangażowaniem umysłu. Ćwiczymy w ciszy,
skupiając swoją uwagę na tym co aktualnie
robimy. Trening obejmuje także ćwiczenia
statyczne, w których utrzymujemy ciało
w niemal nieruchomych pozycjach.

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

Klub Mieszkańców „Agatka”,
ul. Artyleryjska

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

▸ 7, 17, 21.12
piątki, godz. 17.30
poniedziałek, godz. 18.00

Manufaktura Świąteczna
Otwarte, familijne warsztaty twórcze.
W programie: zimowe krajobrazy w bombkach, świąteczny decoupage, eko-kosmetyki,
unikatowe dekoracje i stroiki. Uczestnicy
zajęć stworzą niezwykłe, autorskie zestawy
podarunkowe: świąteczne i noworoczne.

Klub Mieszkańców „Agatka”,
ul. Artyleryjska

opłata - 20 zł (zapisy)
org. Klub Mieszkańców „Agatka”

▸ 13.12
czwartek, godz. 10.00

„Moje małe muzykowanie”
Muzyka, instrumenty, zabawa. Spotkanie
z Janem Plewczyńskim.

Filia Dziecięco-Młodzieżowa nr 1 LBP,
ul. Łukasińskiego
wstęp bezpłatny
org. LBP

EDUKACJA • WARSZTATY • SPOTKANIA

▸ od 6.12

FILM
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▸ 3.12

▸ 10.12

▸ 17.12

poniedziałek, godz. 18.00

poniedziałek, godz. 18.00

poniedziałek, godz. 18.00

Klub Miłośników Filmu
- „Mężczyzna
imieniem Ove”

Klub Miłośników Filmu
- „Ucho”

Klub Miłośników Filmu
- „Najlepszy”

Reż. Karel Kachyňa. Występują: Ivan Palúch,
Radoslav Brzobohatý, Jiřina Bohdalová, Jaroslav Moučka, Jan Teplý. Czechosłowacja,
1970, 94 min.
Intymna tragikomedia, rozgrywająca się podczas jednej nocy w willi dla urzędników państwowych dowodzi, że nawet reprezentanci
reżimu nie mogą umknąć przed państwem
totalitarnym. Głównym tematem filmu,
który czekał na swoją premierę ponad 20
lat jest strach przed wszechobecną siłą partii
komunistycznej, która w zgodzie ze swoim
sloganem „Ufaj, ale sprawdzaj” wkrada się
w prywatność wszystkich, przy wykorzystaniu ukrytej w mieszkaniu aparatury podsłuchowej. W przeciwieństwie do „Rozmowy”
F.F. Coppoli (1974), „Ucho” koncentruje się
głównie na odczuciach ofiary. Paradoksem filmu jest, że ofiary same pomagają
w budowaniu systemu, który obraca się
przeciwko nim.

Reż. Łukasz Palkowski. Występują: Jakub
Gierszał, Kamila Kamińska, Magdalena Cielecka, Artur Żmijewski, Tomasz Kot, Janusz
Gajos. Polska, 2017, 104 min.
Głównym bohaterem filmu „Najlepszy” jest
sportowiec, który zachwycił świat, a który
w Polsce był osobą praktycznie nieznaną.
To fascynująca, pełna morderczego wysiłku, spektakularnych upadków i niezwykłej
siły historia inspirowana życiem Jerzego
Górskiego (Jakub Gierszał), który ukończył
bieg śmierci oraz ustanowił rekord w triathlonowych mistrzostwach świata, zdobywając
tytuł mistrza na dystansie Double Ironman
z czasem 24h:47min:46sek. Ten rekord nie
byłby jednak możliwy, gdyby w jego życiu
nie pojawiły się dwie kobiety. Jedną stracił.
Druga stała się inspiracją, aby zawalczył
o swoje życie.

Reż. Hannes Holm. Występują: Rolf Lassgard, Bahar Pars, Filip Berg. Szwecja,
2015, 116 min.
Przebój kinowy 2017 roku. Najlepsza europejska komedia, nominowana w dwóch kategoriach do OSCARÓW 2017 zebrała mnóstwo
wyróżnień i entuzjastycznych recenzji na
całym świecie. Krytycy najczęściej porównują
dzieło Hannesa Holma z „Gran Torino” Clinta
Eastwooda, a także z „Forrestem Gumpem”,
„Schmidtem” czy „Lepiej być nie może”. Spokojne szwedzkie miasteczko. Owdowiały Ove
dobiega sześćdziesiątki. Po śmierci ukochanej
żony życie straciło dla niego sens. Z dnia na
dzień bohater coraz mocniej pogrąża się w
depresji i myślach samobójczych. Pewnego
dnia do domu po drugiej stronie ulicy
wprowadza się małżeństwo z dwojgiem
dzieci. Pierwsze spotkanie Ove z nowymi
sąsiadami nie zwiastuje niczego dobrego
– ciężarna Parvaneh taranuje samochodem
skrzynkę na listy należącą do zgorzkniałego
samotnika... Historia tytułowego bohatera,
antypatycznego starca, który stopniowo
odkrywa w sobie wyrozumiałość i dobroć
to uwspółcześniony wariant „Opowieści
wigilijnej” osadzonej na szwedzkiej prowincji,
której mieszkańcy zmagają się z problemami
naszych czasów spowodowanymi przez
pojawienie się imigrantów. Choć „Mężczyzna…” otrzymał w zeszłym roku Europejską
Nagrodę Filmową dla najlepszej komedii,
w rzeczywistości okazuje się wypowiedzią
na całkiem poważne tematy.

Kino PIAST, ul. Biskupia

miesięczna składka KMF - 15 zł
org. LCK

Kino PIAST, ul. Biskupia

miesięczna składka KMF - 15 zł
org. LCK

Kino PIAST, ul. Biskupia

miesięczna składka KMF - 15 zł
org. LCK

▸ 13.12
czwartek, godz. 13.00, 18.00

Kultura Dostępna
- „Cicha noc”
Reż. Piotr Domalewski. Występują: Dawid
Ogrodnik, Tomasz Ziętek, Arkadiusz Jakubik.
Polska 2017, 100 min.
Adam (Dawid Ogrodnik), na co dzień pracujący za granicą, w Wigilię Bożego Narodzenia
odwiedza swój rodzinny dom na polskiej
prowincji. Z początku ukrywa prawdziwy
powód nieoczekiwanej wizyty, ale wkrótce
zaczyna wprowadzać kolejnych krewnych
w swoje plany. Szczególną rolę do odegrania
w intrydze ma jego ojciec (Arkadiusz Jakubik), brat (Tomasz Ziętek), z którym Adam
jest w konflikcie oraz siostra (Maria Dębska) z
mężem (Tomasz Schuchardt). Sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, gdy świąteczny
gość oznajmia, że zostanie ojcem. Wtedy,
zgodnie z polską tradycją, na stole pojawia
się alkohol. Nikt z rodziny nie spodziewa się,
jak wielki wpływ na życie ich wszystkich będą
miały dalsze wydarzenia tej wigilijnej nocy.

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

▸ 19.12
środa, godz. 11.00

Klub Filmowy Osób
Niewidomych
- „Listy do M.”
Kolejne spotkanie filmowe osób z dysfunkcją
wzroku. Tym razem zaprezentowana zostanie komedia romantyczna w reżyserii Mitji
Okorni. W rolach głównych: Paweł Małaszyński, Maciej Stuhr, Piotr Adamczyk, Tomasz
Karolak, Roma Gąsiorowska, Agnieszka
Dygant i Katarzyna Zielińska.

Filia Zbiorów Muzycznych i Specjalnych
LBP, ul. A. Mickiewicza
wstęp bezpłatny
org. Polski Związek Niewidomych, LBP
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▸ 20.12
czwartek, godz. 13.00, 18.00

Kultura Dostępna
- „Listy do M. 3”
Reż. Tomasz Konecki. Występują: Tomasz
Karolak, Agnieszka Dygant, Piotr Adamczyk,
Borys Szyc. Polska 2017, 108 min.
Bohaterowie przebojów „Listy do M.” i „Listy
do M.2” powracają! Gwiazdorska obsada,
wysokobudżetowa realizacja filmowa, humor, wzruszenia, przebojowa muzyka oraz
bohaterowie, których nie da się nie lubić.
Historia kilku osób, którym w jeden magiczny
dzień przydarzają się wyjątkowe chwile.
Bohaterowie przekonają się o potędze
miłości, rodziny, wybaczenia i wiary w to,
że ten niezwykły świąteczny czas pełen jest
niespodzianek.

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

▸ 27.12
czwartek, godz. 13.00, 18.00

Kultura Dostępna
- „Po prostu przyjaźń”

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

Duszpasterstwo Ludzi Pracy ‘90
ul. Macieja Rataja 23
mail: kontakt@dlp90.pl
Galeria Sztuki
pl. Katedralny 1
tel. 76 856 51 26
www.galeria.legnica.pl
Kino HELIOS Legnica
ul. Najświętszej Marii Panny 9
tel. 76 862 00 80
Kino PIAST
ul. Biskupia 5
tel. 76 721 86 04
Klub Mieszkańców AGATKA
ul. Artyleryjska 40f (pawilon)
tel. 76 72 30 983
Klub Sztuk Walki SHODAN
ul. Chojnowska 100
tel. 605 392 308
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
Młodzieżowe Centrum Kultury
ul. Mickiewicza 3
tel. 76 723 33 40
www.mck.art.pl
MKS Miedż Legnica S.A.
Al. Orła Białego (Stadion, trybuna C)
tel. 76 744 26 67
MSPR Siódemka Miedź Legnica
ul. Rynek 34
tel.: 76 862 67 08

Muzeum Miedzi
ul. Partyzantów 3
tel. 76 862 49 49
www.muzeum-miedzi.art.pl
Okręgowy Związek Piłki Nożnej
ul. Żeglarska 5
tel. 694 647 068
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
ul. Sejmowa 5a
tel. 76 723 23 43
Polskie Stowarzyszenie
Szczęśliwych Emerytów
ul. Zielona 13 of.
tel. 604 184 190
Spółdzielczy Dom Kultury KOPERNIK
ul. Koziorożca 9
tel. 76 723 09 82
Stowarzyszenie Kibiców
TYLKO MIEDŹ
ul. Żeglarska 5
tel. 76 721 86 04
Szkolne Schronisko Młodzieżowe
ul. Henryka Jordana 17
tel. 76 862 54 12
Teatr im. Heleny Modrzejewskiej
Rynek 39
tel. 76 723 35 05
www.teatr.legnica.pl
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Oddział Miejski w Legnicy
Aleja Orła Białego 2
tel. 76 724 51 09
Zarząd Oddziału PTTK
Rynek 27
tel. 76 856 51 63 tel. 76 724 51 09

ORGANIZATORZY

Reż. Filip Zylber. Występują: Agnieszka
Więdłocha, Magdalena Różczka, Sonia Bohosiewicz, Aleksandra Domańska, Krzysztof
Stelmaszyk, Przemysław Bluszcz, Anna
Polony. Polska 2017, 134 min.
Są ze sobą na dobre i złe, na zawsze. Aż
pewnego dnia... Zgrana paczka przyjaciół
wyrusza w góry , gdzie odkrywa tajemnicę,
która na zawsze zmieni ich życie. Co wybiorą? Lojalność czy pieniądze? Przyjaźń czy
miłość? Prawdę czy kłamstwo? Każdy wybór
dla bohaterów komedii oznacza tarapaty. Kto
pomoże im się z nich wydobyć? Wiadomo:
przyjaciele. Bo przyjaźń, jak żadna inna
inwestycja, zawsze się opłaca.

Dom Kultury ATRIUM
ul. Pomorska 19
tel. 76 856 11 61
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1 stycznia 2019

godz. 1900
Akademia Rycerska, Sala Królewska
bilety - 90, 75, 120 zł
org. Legnickie Centrum Kultury

