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▸ 10.01

▸ 12.01

poniedziałek, godz. 18.00

środa, godz. 12.00

piątek, godz. 18.45

Koncert na Nowy Rok

Spotkanie z Pionierami
Miasta Legnicy
TML „Pro Legnica” Rynek

Wernisaż - Grzegorz
Sztwiertnia: USTAWIENIA
DOMYŚLNE/DEFAULT
SETTINGS

▸ 11.01

Autor sam opowiada o wystawie: „Przygotowania do wystawy (…) postanowiłem potraktować jako okazję do przyjrzenia się swoim
podstawom formotwórczym i spróbować
podsumować 25 lat własnej pracy artystycznej. Nie będzie to prosty powrót do dawnych

„Najpiękniejsze Pieśni Neapolitańskie” wykona
Śpiewająca Rodzina Kaczmarków z towarzyszeniem Orkiestry Kameralnej Alla Vienna pod
dyrekcją Adama Manijaka. Koncert poprowadzi
Leszek Bonar. Zespół tworzy rodzina śpiewaków operowych: Iwona Kaczmarek (sopran
liryczny), Piotr Kaczmarek (tenot dramatyczny)
oraz dwaj wyjątkowo utalentowani synowie:
14-letni Adam Kaczmarek (tenor) oraz 18-letni
Wojciech Kaczmarek (bas baryton).

Sala Królewska, Akademia Rycerska
Bilety 100 zł
org. LCK

▸ 6.01
sobota, godz. 10.00

„Szczodraki i Trzej
Królowie”- świąteczny koncert
Zespołu Pieśni i Tańca LEGNICA

W programie koncertu zapomniane kolędy
i pastorałki, opowieści o Szczodrych Godach,
prezentacja tradycyjnych zwyczajów noworocznych oraz tańce i piosenki ludowe.

Sala Maneżowa, Akademia Rycerska

Bilety: 5/10 zł dostępne w kasie LCK oraz
Galerii Satyrykon
org. LCK

wstęp bezpłatny
org. TML „Pro Legnica”

czwartek, godz. 17.00

Koncert dla Babci i Dziadka
Zapraszamy wszystkich dziadków i babcie
ale nie tylko na piękny koncert w wykonaniu
uczestników kół artystycznych działających
w Młodzieżowym Centrum Kultury

MCK

wstęp bezpłatny
org. MCK

▸ 12.01
piątek, godz. 18.00

Wernisaż - Międzynarodowy
Plener Ceramiczno –
Rzeźbiarski w Bolesławcu
2012-2017

Spotkanie z Henrykiem Janem Bacą, legnickim
artystą plastykiem

wątków i tematów, które zajmowały mnie
w przeszłości – raczej próba krytycznej analizy poznawczych obszarów, które stanowiły
zarówno źródło moich wielkich inspiracji, jak
i budowały ważne punkty odniesienia – punkty
przywracania systemu. Owe punkty to miejsca
szczególnie ważne, osobiste (jako wynik zaangażowania, nie pochodzenia), które pozwalały
zachować w chwilach zwątpienia wyznaczone
niegdyś standardy etyczne i artystyczne. Owe
standardy pozwalały rozwijać mi skuteczne
narzędzia i metody analizy zjawisk, z którymi
stykałem się z własnej woli oraz z przypadku. Niezliczona ilość i różnorodność spraw
i problemów artystycznych i poznawczych
– z racji mojej dwudziestopięcioletniej pracy
dydaktycznej na krakowskiej Akademii Sztuk
Pięknych – analizowanych i rozwiązywanych
wraz ze studentami, konfrontowała mnie
z prawdziwym kosmosem postaw intelektualnych i rozwiązań formalnych. W kilku obszarach osiągnąłem prawdziwe mistrzostwo,
zarówno w sztuce jak i dydaktyce – co pozwala
mi, na zasadzie rykoszetu, wpływać na jakość
mojego duchowego życia.

TML „Pro Legnica” Rynek

Galeria Sztuki, Plac Kateralny

▸9,16,23,30.01
wtorki, godz. 16.30

Spotkanie Stowarzyszenia
Osób Niepełnosprawnych
„NADZIEJA”
DK „Atrium”

wstęp bezpłatny
org. DK „Atrium”

▸ 9.01
wtorek, godz. 18.00

„Legniczanie znani i lubiani”

wstęp bezpłatny
org. TML „Pro Legnica”

Przekrojowa wystawa wybranych prac
z dorobku imprezy o ponad 50. letniej tradycji
zagości w Legnicy po raz pierwszy. Wystawa
w legnickiej Galerii RING pokazuje wybór prac
powstałych w ramach spotkań plenerowych
na przestrzeni ostatnich 5 lat. Wystawa
prezentuje realizacje ceramiczne: formy rzeźbiarskie, instalacje i kompozycje przestrzenne,
różnorodne pod względem doboru środków
wyrazu artystycznego i stylistyk.

Galeria RING

wstęp bezpłatny
org.Bolesławiecki Ośrodek Kultury –
Międzynarodowe Centrum Ceramiki

wstęp bezpłatny
org. Galeria Sztuki

KALENDARIUM KULTURALNE

▸ 1.01
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▸ 13.01
sobota, godz. 17.30

26. Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy –
Koncert rockowy
Podczas koncertu wystąpią:
ANASTASIS (rock/metal),
CYNAMONOWY OGRÓD (rock/blues),
STUDIOWAŁEM MAPĘ KROWY (punk/funk/
crossover/spoken word),
THE COLD (rock/hard rock/rock blues),
INTERPUNKCJA (rock),
ZIELONY GROSZEK (rock/reggae),
COMIN (very metal)

Klub Spiżarnia, ul. Piastowska

Bilety - min. 10 zł, datek do puszki WOŚP
org. LCK

▸ 14.01

▸ 26.01

niedziela, godz. 6.00

piątek, godz. 18.00

Jarmark Staroci

Wernisaż wystawy
Roberta Romanowicza
„Pirat wyobraźni”

Rynek

wstęp bezpłatny
org. TML „Pro Legnica”

▸ 20.01
sobota, godz. 17.00

Spektakl Mayday 2
Wielobarwna historia sympatycznego taksówkarza, który zaplanował sobie 2 ciepłe domy
z pięknymi żonami. Szczęśliwie udaje mu się
prowadzić podwójną grę do momentu, kiedy
jego dorastające dzieci dowiadują się o sobie
w Internecie . Oczywiście ciekawość, oraz
dziwne zbiegi okoliczności powodują chęć
spotkania młodzieży, w wyniku czego główny
bohater traci równowagę, a historia nabiera
maksimum humoru!

Robert Romanowicz to architekt z wykształcenia. Zajmuje się malarstwem, ilustracją książkową, scenografią. To właśnie architektura
ukształtowała graficzne spojrzenie na sztukę.
Autor tworzy ilustracje prasowe, plakaty
teatralne, instalacje, zajmuje się fotografią,
tworzy tunnel book’i oraz pop-up book’i.

Galeria Satyrykon
wstęp bezpłatny
org. LCK

fot. PAWEŁ BAJEWA

KALENDARIUM KULTURALNE
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Sala Maneżowa, Akademia Rycerska
(wejście od ul. Ojców Zbigniewa
i Michała)
Bilety 80/100 zł
org. Agencja koncertowa Tomma

▸ 14.01
niedziela, godz. 12.00

26. Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy
Całodzienna kwesta przez wolontariuszy
WOŚP upłynie pod znakiem szeregu atrakcji
w Akademii Rycerskiej, przygotowanych przez
instytucje mieszczące się w gmachu: Legnickie
Centrum Kultury, Muzeum Miedzi i Zespół Szkół
Muzycznych.

Akademia Rycerska, ul. Chojnowska

Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny/
datek do puszki WOŚP
org. LCK, Hufiec ZHP w Legnicy,
Muzeum Miedzi, ZSM
PROGRAM:
Dziedziniec i hol godz. 12.00-20.00:
W holu odbędzie się szkolenie nt. pierwszej
pomocy w wykonaniu Koła Naukowego
Młodych Medyków PWSZ, warsztaty plastyczne dla dzieci oraz degustacja domowych
wypieków. Na dziedzińcu zaprezentują się
legnickie morsy (kąpiel o godz. 14.00), Klub
Motocyklowy Dopalacze Legnica oraz strefa
gastronomiczna. Wieczór zwieńczy spektakl
teatru ognia AVATAR (godz. 20.00).

Sala Maneżowa godz. 12.00-20.00:
Koncerty, pokazy i prezentacje lokalnych
wykonawców oraz wychowanków sekcji
artystycznych: LCK (Dziecięco-Młodzieżowa
Orkiestra Dęta, flamenco), Łemkowski Zespół
Pieśni i Tańca Kyczera, wykonawcy z MCK,
Factory Music, Studia Artystycznego Fame
Art, Akademii Avatara, trio akordeonowe Ojciec i Synowie oraz Paweł Pomazan (gwiazda
talent show Mam Talent). Wieczór zwieńczy
spektakl teatralno-akrobatyczny Akademii
Avatara (godz. 19.30). W przerwach odbywać
się będą licytacje WOŚP.
II piętro Akademii Rycerskiej godz.
12.00-18.00:
- zwiedzanie z przewodnikiem Sali Królewskiej

połączone z minikoncertami kameralnymi
Chóru Madrygał i uczniów ZSM (godz. 14.00,
16.00, 18.00),
- prezentacja (otwarte zajęcia) sekcji breakdance (Bessali), baletowej i dętej Legnickiego
Centrum Kultury (hol, godz. 12.00-18.00),
- bajkoczytanie – maraton czytania bajek
dla najmłodszych słuchaczy w wykonaniu
członków Centrum Seniora LCK (godz.
12.00-16.00).
Ponadto:
- kuratorskie oprowadzanie po wystawie
55/55 w Muzeum Miedzi (godz. 15.00, 17.00)
– wejście z dziedzińca Akademii Rycerskiej.
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▸ 1.01

▸ 14.01

sobota, godz. 18.00

poniedziałek

niedziela, godz. 15.00

Koncert Legnica Blues Day

Spacer Noworoczny

Wystąpi legenda polskiej sceny bluesowej - zespół Zdrowa Woda, która w Legnicy rozpocznie
jubileuszową trasę koncertową z okazji 30-lecia
zespołu. Muzyka zespołu łączy w sobie elementy czystego bluesa z ostrymi rockowymi riffami.
Połączenie granego żywiołowo rocka i bluesa,
a także ironicznych tekstów sprawia, że zespół
jest entuzjastycznie odbierany zarówno przez
młodych fanów, jak i dojrzałych koneserów
muzyki.

Wyjazd pociągiem o godz. 8.45 do Rokitek
spacer na trasie Rokitki-Modła.

IV LEGNICKI BIEG
Z SERDUSZKIEM

Odpłatność 10 zł
org. PTTK

▸ 4,11,18,25.01
czwartki, godz. 16.00

Sala Maneżowa, Akademia Rycerska
(wejście od ul. Ojców Zbigniewa
i Michała)
Bilety
org. LCK

Błyskawiczny
Turniej Szachowy
DK „Atrium”

wstęp bezpłatny
org. DK „Atrium”

Celem biegu jest wsparcie Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy
Kategorie:
1. Bieg integracyjny – 200 m
2. Bieg dzieci – 300 m
3. Bieg rodzinny – 400 m
4. marsz nordic walking – 1300 m

KALENDARIUM KULTURALNE

▸ 27.01

5. Bieg główny – 4 000 m
Zgłoszenia: w dniu imprezy do godz. 14.30

ul. Najświętszej Marii Panny
wpisowe min. 2/10 zł
org. OSiR

▸ 15-19.01
Intensywny tydzień
akrobatyczny
GRUPA 1
wiek: 8 -12 lat
godz: 9.00 - 12.00
GRUPA 2
wiek: 12+
godz: 15.00 – 18.00

▸ 28.01
niedziela, godz. 15.00

Pochwal się swoim
zwierzątkiem - dziecięca
wystawa zwierząt
domowych

hala , ul. Lotnicza
wstęp bezpłatny
org. OSiR

Akademia Avatara, ul. Św. Piotra
koszt: 150 zł za 5 dni
org. Akademia Avatara

▸ 5,12,19,26.01
piątki, godz. 16.00

Turniej
w Szachach Szybkich
DK „Atrium”

wstęp bezpłatny
org. DK „Atrium”

▸ 20.01
sobota

Autokarowa wycieczka
do Andrzejówki
piesze przejście z Andrzejówki do Sokołowska,
również pobyt w palmiarni w Lubiechowej

Odpłatność 35/55/60 zł
org. PTTK

SPORT I REKREACJA

Wszystkich młodych właścicieli piesków, kotów, świnek morskich, chomików i innych gryzoni, gadów i owadów, zapraszamy do wzięcia
udziału w wystawie zwierząt domowych.
Prezentacja zwierząt odbywać się będzie
w grupach a oceniać je będzie powołane przez
organizatora jury. Podczas imprezy odbędą się
pokazy tresury psów, będzie także możliwość
skorzystania z porad weterynarza Wszyscy
uczestnicy otrzymają pamiątkowe medale
a zwycięzcy w poszczególnych kategoriach nagrody dla swoich pupili.

Zapisy telefonicznie: 508 844 113
e-mail: akademia@teatravatar.pl
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▸ 5,12.01

▸ 13,14.01

piątki , godz.19.00

sobota, niedziela , godz. 19.00

„Ta piosenka brzmi
znajomo”

Spektakl „Inwazja
jaszczurów”

PREMIERA Spektakl
„Wierna wataha”

Zestaw hitów z minionych dekad, które – odświeżone przez aranżacje Łukasza Matuszyka
i świetne tłumaczenia Zuzy Motorniuk – w każdym widzu obudzą sentyment za przeszłością.
A jednocześnie dynamiczny i kolorowy recital
czy minispektakl, pokazujący zarówno kunszt
wokalny, jak i możliwości aktorskie głównej bohaterki wieczoru. Niezapomnianego wieczoru.

Inscenizacja satyryczno-katastroficznej powieści Karela Čapka z 1936 roku – wizji ludzkiego
świata, który opanowują olbrzymie płazy.
Opowieść, która jest niejednoznacznym, lecz
wymownym ostrzeżeniem, które do dziś
nie straciło aktualności. Adaptację dzieła
przygotowali Weronika Murek – jedna z najzdolniejszych pisarek młodego pokolenia, oraz
Robert Talarczyk – reżyser, aktor, dramaturg
o bogatym dorobku, laureat wielu nagród i wyróżnień (m.in. nominacja do Paszportu Polityki),
znany legnickiej publiczności z pokazywanych
na Scenie Gadzickiego spektakli Cholonek
i Piąta strona świata.

Kolejne – czwarte na legnickiej scenie – autorskie dzieło legnickiego duetu PiK, czyli Pawła
Wolaka i Katarzyny Dworak. Po obsypywanych
nagrodami opowieściach dziejących się na
wsi tym razem przenosimy się do małego
miasteczka. Jego bogobojni mieszkańcy żyją
w poczuciu bezpieczeństwa, oddaleni od
zawirowań politycznych reszty świata, od
wszelkich wojen i niepokojów. Ceną za ten
komfort jest – składana co pokolenie – niezwykła ofiara… z człowieka. Przez wiele lat
nikt się przeciwko niej nie buntuje, wszyscy
rozumieją wagę wspólnej sprawy, zgadzają się
na życie podporządkowane potrzebom wiary
i Kościoła. Ale w końcu w miasteczku rodzi się
ktoś, kto chce żyć zupełnie inaczej…

Caffe Modjeska

fot. KAROL BUDREWICZ

Bilety 30 zł
org. Teatr im. H. Modrzejewskiej

niedziela, godz. 19. 00

Spektakl gramy także: 10, 11, 12 stycznia
o godz. 11.00

Spektakl gramy także: 10, 11, 12, stycznia
o godz. 11.00

Scena Gadzickiego

Bilety 25/30 zł
org. Teatr im. H. Modrzejewskiej

Scena Gadzickiego

Bilety 25/30/50 zł
org. Teatr im. H. Modrzejewskiej

sobota, niedziela , godz. 18.00

Spektakl „BIESY”
Jedna z największych powieści wszech czasów
po raz pierwszy na legnickiej scenie. Kryminalna intryga – oparta na faktach – o spisku wplątującym rewolucjonistów z małego miasteczka
w pospolitą zbrodnię, obnaża mechanizmy
manipulacji, które, niezmienne od wieków, prowadzą ludzi o „dobrych intencjach” w otchłań
totalitaryzmu. 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.

il. Justyna Sokołowska

fot. KAROL BUDREWICZ

▸ 6,7.01

▸ 20,21.01
sobota, niedziela , godz.19.00

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 zwariował. Dynamiczna inscenizacja rumuńskiego dramatu, który zyskał
międzynarodową sławę.

Spektakl gramy także: 3, 4, 5 stycznia
o godz. 10.00

Scena Gadzickiego

▸ 1-27.01
Władysław Dybowski
(1892-1947). Wystawa
biograficzna

Scena na Strychu

Bilety 25/30 zł
org. Teatr im. H. Modrzejewskiej

Bilety 25 zł
org. Teatr im. H. Modrzejewskiej

fot. KAROL BUDREWICZ

WYSTAWY

▸ 28.01

fot. KAROL BUDREWICZ

TEATR
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W 2017 r. obchodzimy w naszym mieście Rok
Majora Władysława Dybowskiego, oficera
Wojska Polskiego, działacza tajnego związku
Organizacji Polskiej oraz wiceprezydenta
Legnicy. Za swoją działalność konspiracyjną
70 lat temu został skazany na karę śmierci.
Wyrok wykonano. Na wystawie prezentowane
są dokumenty oraz relacje przybliżające życie
i działalność Władysława Dybowskiego.

Muzeum Miedzi, wejście od ul. Św. Jana
bilety/wstęp bezpłatny
org. Muzeum Miedzi
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▸ od 3.01

▸ od 11.01

55/55. Wystawa
jubileuszowa

Wystawa Roberta
Romanowicza
„Pirat wyobraźni”

Grzegorz Sztwiertnia:
USTAWIENIA DOMYŚLNE
/ DEFAULT SETTINGS

Robert Romanowicz to architekt z wykształcenia. Zajmuje się malarstwem, ilustracją
książkową, scenografią. To właśnie architektura ukształtowała graficzne spojrzenie
na sztukę. Jego malarstwo jest wynikiem
wieloletnich poszukiwań, eksperymentów
z mediami oraz stosowania różnych metod
ekspresji. Wszystko to złożyło się na obecny
dorobek, pozwoliło mu osiągnąć niepowtarzalny styl i stać się rozpoznawalnym. Autor
tworzy ilustracje prasowe, plakaty teatralne,
instalacje, zajmuje się fotografią, tworzy tunnel
book’i oraz pop-up book’i.

Autor sam opowiada o wystawie: „Przygotowania do wystawy (…) postanowiłem potraktować jako okazję do przyjrzenia się swoim
podstawom formotwórczym i spróbować
podsumować 25 lat własnej pracy artystycznej. Nie będzie to prosty powrót do dawnych
wątków i tematów, które zajmowały mnie
w przeszłości – raczej próba krytycznej analizy poznawczych obszarów, które stanowiły
zarówno źródło moich wielkich inspiracji, jak
i budowały ważne punkty odniesienia – punkty
przywracania systemu. Owe punkty to miejsca
szczególnie ważne, osobiste (jako wynik zaangażowania, nie pochodzenia), które pozwalały
zachować w chwilach zwątpienia wyznaczone
niegdyś standardy etyczne i artystyczne. Owe
standardy pozwalały rozwijać mi skuteczne
narzędzia i metody analizy zjawisk, z którymi
stykałem się z własnej woli oraz z przypadku. Niezliczona ilość i różnorodność spraw
i problemów artystycznych i poznawczych
– z racji mojej dwudziestopięcioletniej pracy
dydaktycznej na krakowskiej Akademii Sztuk
Pięknych – analizowanych i rozwiązywanych
wraz ze studentami, konfrontowała mnie
z prawdziwym kosmosem postaw intelektualnych i rozwiązań formalnych. W kilku obszarach osiągnąłem prawdziwe mistrzostwo,
zarówno w sztuce jak i dydaktyce – co pozwala
mi, na zasadzie rykoszetu, wpływać na jakość
mojego duchowego życia.

W 2017 r. Muzeum Miedzi w Legnicy świętowało pięćdziesiątą piątą rocznicę powołania
instytucji. Wystawa prezentuje najciekawsze
eksponaty pozyskane w tym czasie. Każdy
rok reprezentowany jest przez jeden zabytek
lub zespół jednorodnych obiektów. Stąd tytuł
55/55. Ekspozycja stanowi opowieść o tym
jak powstawały kolekcje muzealne. Wśród
obiektów na wystawie prezentowane są nie
tylko przedmioty i wyroby z miedzi. Ekspozycję
tworzą m.in.: biżuteria artystyczna, rzeźba,
obrazy, grafika starodruki, jak również okazy
mineralogiczne i obiekty archeologiczne.

Akademia Rycerska

bilety/wstęp bezpłatny
org. Muzeum Miedzi

▸ od 1.01
„Twarze, lica, rysy…”
Portrety ze zbiorów
Muzeum Miedzi
To najnowsza wystawa Muzeum Miedzi związana ze zbliżającym się w grudniu jubileuszem
55-lecia powołania instytucji. Ekspozycja
złożona jest z ponad 150 wyselekcjonowanych
portretów pochodzących ze zbiorów naszego
Muzeum. Wystawa prezentuje oblicza ludzkie
przedstawione w malarstwie, rzeźbie, medalierstwie oraz na monetach.

Muzeum Miedzi, wejście od ul. Św. Jana
bilety/wstęp bezpłatny
org. Muzeum Miedzi

Galeria Satyrykon
wstęp bezpłatny
org. LCK

▸ od 5.01
Międzynarodowy Plener
Ceramiczno – Rzeźbiarski
w Bolesławcu 2012-2017
Przekrojowa wystawa wybranych prac
z dorobku imprezy o ponad 50. letniej tradycji
zagości w Legnicy po raz pierwszy. Wystawa
w legnickiej Galerii RING pokazuje wybór prac
powstałych w ramach spotkań plenerowych
na przestrzeni ostatnich 5 lat. Wystawa prezentuje efekty zmagań artystycznych z gliną
i eksperymentowania z dostępnymi w bolesławieckich fabrykach surowcami, a zatem
rozmaite realizacje ceramiczne: formy rzeźbiarskie, instalacje i kompozycje przestrzenne,
różnorodne pod względem doboru środków
wyrazu artystycznego i stylistyk.

Galeria RING, Rynek

wstęp bezpłatny
organizator: Bolesławiecki Ośrodek Kultury – Międzynarodowe Centrum Ceramiki

Galeria Sztuki, Plac Katedralny
wstęp bezpłatny
org.Galeria Sztuki

▸ 21.01
niedziela, 16.00

Wystawa zdjęć
solarigraficznych
Od lutego do sierpnia 2017 roku na oknach
i dachach 175-letniego budynku naszego teatru
stały puszki ze światłoczułym papierem. Za ich
pomocą powstały niezwykłe fotografie Teatru
Modrzejewskiej i centrum Legnicy. Będzie
je można obejrzeć na pierwszej w Legnicy
wystawie solarigraficznej. Jej pomysłodawcą
jest Joanna Rostkowska a autorem legniczanin
Marcin Kulikowski, artysta zafascynowany
solarigrafii.

Hall Starego Ratusza

wstęp bezpłatny
org. Teatr Modrzejewskiej w Legnicy

WYSTAWY

▸ 1-27.01

WYSTAWY
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▸ Wystawa
stała
Miedź w wielu odsłonach
Wystawa długoterminowa ukazująca rolę
i znaczenie tego metalu w życiu człowieka,
począwszy od jej występowania w przyrodzie,
sposobów pozyskiwania i przerobu, poprzez
charakterystyczne cechy i właściwości, po
różnorodne zastosowania i formy wykorzystania miedzi na przestrzeni dziejów w technice, życiu codziennym i sztuce. Na wystawie
prezentowane są głównie zbiory własne, ale
też eksponaty z innych kolekcji muzealnych
i prywatnych.

Muzeum Miedzi, wejście od ul. św. Jana
bilety/ wstęp bezpłatny
org. Muzeum Miedzi

▸W
 ystawa
stała
Spotkanie dwóch światów.
Pamięć o bitwie pod
Legnicą 1241 r.
Ekspozycja w Muzeum Bitwy Legnickiej
w Legnickim Polu stanowi podróż szlakiem
tradycji, która dla mieszkańców Śląska przez
wieki stanowiła ważną spuściznę i element
własnej tożsamości. Wystawa koncentruje
się przede wszystkim na fenomenie bitwy
z Mongołami pod Legnicą z 9 kwietnia
1241 r. - starciu które zmieniło losy Śląska
i horyzont kulturowy jej mieszkańców.

Muzeum Bitwy Legnickiej w Legnickim
Polu, pl. Henryka Pobożnego
bilety/wstęp bezpłatny
org. Muzeum Miedzi

▸2
 .01

▸ 4,18.01

wtorek, godz. 16.30

czwartki, godz. 19.00

„Klub czytających
rodziców”

Spotkania Dyskusyjnego
Klubu Książki Fantasy

Filia nr 1 LBP, ul. P. Gojawiczyńskiej 4

Provincia Cafe Bistro Bar

▸ 2 i 9.01

▸ 4,11,18,25.01

wtorki

czwartki, godz. 10.00

„Cała Polska Czyta
Dzieciom”- głośne
czytanie

„Rękodzieło
- sposób na nudę”

wstęp bezpłatny
org. LBP

2 stycznia (wtorek) godz. 10.00 - Głośne
czytanie dla 5-latków

Filia nr 1 LBP, ul. P. Gojawiczyńskiej
wstęp bezpłatny
org. LBP

wstęp bezpłatny
org. LBP

Cotygodniowe spotkania miłośników
robótek ręcznych

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

9 stycznia (wtorek) godz. 9.30 - Głośne czytanie dzieciom

Filia nr 8 LBP, ul. S. Staszica 1
wstęp bezpłatny
org. LBP

▸ 4.01
czwartek, godz. 16.30

Czwartek w bibliotece „Maseczki karnawałowe”

▸ 5 i 12.01

Zapraszamy dzieci w raz z rodzicami na
warsztaty plastyczne, gdzie będzie można
własnoręcznie wykonać maseczkę na bal
karnawałowy

My zapewniamy materiały plastyczne, wy
zabezpieczcie swoje ubrania!

ul. Rataja

Wstęp wolny
org. MCK

Otwarta Pracowna Sztuki
5 stycznia (piątek)
godz. 15.00 Decoupage część 1
12 stycznia (piątek)
godz. 15.00 Decoupage część 2

Galeria Sztuki

wstęp bezpłatny
org. Galeria Sztuki

▸ 5,12.01
EDUKACJA

piątki, godz. 13.00

„Twórcze piątki” – zajęcia
plastyczne dla dzieci
Filia nr 11 LBP, ul. Krzemieniecka
wstęp bezpłatny
org. LBP
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▸ 8,29.01

▸ 20 i 21.01

piątki, godz. 17.30

poniedziałki, godz. 18.00

sobota i niedziela, godz. 12.00

„KLUBOWE
LABORATORIUM DZIAŁAŃ
TWÓRCZYCH”

„Pisemne bazgroty –
literackie pieszczoty”
- warsztaty literackie

Warsztaty aktorskie

Spotkania w klubowej pracowni plastycznej dla
młodzieży i dorosłych. W programie: „Filcowanie na okrągło” – warsztaty autorskiej biżuterii

LBP

Akademia Avatara, ul. Św./Piotra

Klub Agatka, ul. Artyleryjska

wpisowe 10/15 zł
org. Klub Mieszkańców” Agatka”

ul. Piastowska
wstęp bezpłatny org. LBP

EDUKACJA

▸ 5,12.01

Instruktor: Kamil Przyboś
Zapisy telefonicznie: 508 844 113

koszt 80/120zł
org. Akademia Avatara

▸ 12,19,26.01
piątki, godz. 9.00

sobota i niedziela, godz. 10.00/ 14.00

CYR WHEEL
warsztaty z akrobacji
w kole
Instruktor: Ewa Jankowska
Zapisy telefonicznie: 575 720 007

Akademia Avatara, ul. Św. Piotra
koszt 50/80zł
org. Akademia Avatara

▸ 8.01
poniedziałek, godz. 15.00

Poniedziałkowe spotkania
„Przy książce i herbatce”

Zgłoszenia telefoniczne pod numerem
76 722 60 08

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

▸ 13.01
sobota, godz. 11.00

Warsztaty plastyczne dla
dzieci - Karnawał
Instruktor: Jelena Połujanowa
Zapisy telefonicznie 508 844 113

Akademia Avatara, ul. Św. Piotra
koszt 30zł
org. Akademia Avatar

poniedziałek, godz. 16.30

Spotkanie karnawałowe
z Pawłem Pomazanem
uczestnik programu „Mam Talent”, z cyklu
„Super babcia, super dziadek”

Filia DM nr 2 LBP, ul. Pomorska
wstęp bezpłatny
org. LBP

„Karnawał z Żakiem czyli
porady z wizażystką
i stylistką.”
Spotkanie z wizażystką i stylistką z Centrum
Nauki i Biznesu ŻAK

DK „Atrium”

wstęp bezpłatny
org. DK „Atrium”

▸ 23.01
wtorek, godz. 18.00

▸ 18.01
czwartek, godz. 18.00

▸ 8.01

▸ 22.01
poniedziałek, godz. 17.00

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

fot. KRZYSZTOF ZATYCKI

▸ 6-7.01

Poranek z bajką i baśnią –
„Czerwony Kapturek”

Wykład pt. „Wartości
historyczne, muzyczne,
teatralne i moralne opery
Pasażerka Mieczysława
Wajnberga”
– wykład wygłosi Magdalena Marchewka
(artystka Opery Wrocławskiej)

Klasztor Zakonu Braci Mniejszych
w Legnicy, ul. Macieja Rataja

wstęp bezpłatny
org. Duszpasterstwo Ludzi Pracy ’90
w Legnicy

„Książka na prowincji”
spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki

Provincia Cafe Bistro Bar,
ul. Złotoryjska 25
wstęp bezpłatny
org. LBP

EDUKACJA
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▸ 25.01

▸ 27.01

czwartek, godz. 16.00

sobota, godz. 11.00

Spotkanie Młodzieżowego
Dyskusyjnego Klubu Książki

Warsztaty plastyczne dla dorosłych Pejzaż zimowy Instruktor: Jelena Połujanowa i Jerzy
Rodziewicz. Zapisy telefonicznie: 508 844 113

Filia DM nr 1 LBP, ul. W. Łukasińskiego

Akademia Avatara, ul. Św. Piotra

wstęp bezpłatny
org. LBP

▸ 3-29.01
„BIBLIOTEKA PRZYJAZNA
MALUCHOM”
z ajęcia dla dzieci 2-5 letnich z rodzicami
lub opiekunami, org. LBP
3 stycznia (środa) godz. 10.00

„Gry i zabawy zimowe”
Filia nr 11 LBP, ul. Krzemieniecka
3 stycznia (środa) godz. 10.00

„W królestwie
Zimowej Wróżki”

koszt 100zł
org. Akademia Avatara

12 stycznia (piątek) godz. 16.00

19 stycznia (piątek) godz. 16.30

„Zimowy obrazek”
Filia nr 5 LBP, ul. Wielogórska

„Pierwsze czytanki Bardzo głodna
gąsienica”

12 stycznia (piątek) godz. 16.30

Filia nr 4 LBP, ul. J. Heweliusza

„Już wiem, już potrafię! Laurka dla babci i dziadka”

„Niespodzianki
dla Babci i Dziadka”

12 stycznia (piątek) godz. 17.00

Filia nr 1 LBP, ul. Gojawiczyńskiej

„Śnieżne rymy białej zimy”
Filia nr 1 LBP, ul. Gojawiczyńskie
12 stycznia (piątek) godz. 16.30

5 stycznia (piątek) godz. 16.30

„Turlututu – magiczne
przygody”

Filia DM nr 1 LBP, ul. W. Łukasińskiego
5 stycznia (piątek) godz. 16.30

„Dziecięce wierszyki –
masażyki” - zabawy
ruchowo – muzyczne
Filia DM nr 2 LBP, ul. Pomorska 56

Filia DM nr 1 LBP, ul. W. Łukasińskiego

Filia nr 1 LBP, ul. Gojawiczyńskiej
8 stycznia (poniedziałek) godz. 16.30

„Pocztówka z Dinolandii”
Ekobiblioteka LBP, ul. Łukasińskiego
11 stycznia (czwartek) godz. 11.00

„Zimowe opowieści”

Filia ZMiS LBP, ul. A. Mickiewicza
22 stycznia (poniedziałek) godz. 16.30

„Wiem jak wyglądam!”
Ekobiblioteka LBP, ul. W. Łukasińskiego

13 stycznia (sobota) godz. 10.00

„Figle muzyczne”

25 stycznia (czwartek) godz. 17.00

Filia ZMiS LBP, ul. A. Mickiewicza

„Zimowy krajobraz
z mojego okna”

15 stycznia (poniedziałek) godz. 16.30

Filia nr 6 LBP, ul. Bieszczadzka

„Zwierzęta zimą”
Ekobiblioteka LBP, ul. W. Łukasińskiego

26 stycznia (piątek) godz. 11.00

18 stycznia (czwartek) godz. 11.00

„Bajkowy bal
karnawałowy”

5 stycznia (piątek) godz. 17.00

„Zima, zima, pada śnieg”

20 stycznia (sobota) godz. 10.00

„Zabawa karnawałowa”

Filia nr 8 LBP, ul. S. Staszica

„Zimowe czary”

19 stycznia (piątek) godz. 17.00

Filia nr 4 LBP, ul. J. Heweliusza

„W karnawale
same bale”

(zapisy w bibliotece pod nr tel. 722 60 12)
Filia DM nr 2 LBP, ul. Pomorska 56

Filia nr 2 LBP, ul. Złotoryjska
26 stycznia (piątek) godz. 16.30
18 stycznia (czwartek) godz. 16.30

„Karnawałowe maski”
Filia nr 3 LBP, ul. Głogowska 75

„Cztery pory roku
malucha - Maski
karnawałowe”
Filia nr 4 LBP, ul. J. Heweliusza

Filia nr 2 LBP, ul. Złotoryjska

19 stycznia (piątek) godz. 16.30

„Cztery pory roku
z Kubusiem Puchatkiem:
zima”

29 stycznia (poniedziałek) godz. 16.00

11 stycznia (czwartek) godz. 16.30

Filia DM nr 1 LBP, ul. W. Łukasińskiego

Filia nr 9 LBP, ul. II Armii Wojska Polskiego

„W zimie pamiętajcie
o zwierzętach”
Filia nr 7 LBP, ul. Neptuna

„Bałwankowe
opowieści”

FERIE ZIMOWE

12

▸ 15-19.01
Zima 2018 z Klubem
Agatka - AKADEMIA
MŁODYCH ODKRYWCÓW
Klubowy program zajęć , imprez i wycieczek
dla dzieci i młodzieży w formie półkolonii.
W programie zajęcia na terenie Legnicy:
„Ognik”- zajęcia na ścieżce edukacyjnej
– wizyta w jednostce straży pożarnej
Ethno warsztaty- „Poznajemy, odkrywamy,
tworzymy!”
– zajęcia kulturoznawcze i kreatywne
Filmowy Klub Odkrywców – „Żywioły”
Akademia twórczego recyklingu”
– zajęcia klubowej pracowni plastycznej
„ Klubowe laboratorium”
– zielone warsztaty w eko - zakątku
„Zdrowy kręgosłup”
– zajęcia profilaktyki wad postawy
„Drużynowy turniej gry w kręgle”
– zajęcia sportowo-rekreacyjne.
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„Wielcy odkrywcy” – zajęcia multimedialne
„Klubowe laboratorium zdrowia”
– warsztaty połączone z zajęciami profilaktyki zdrowia dzieci i młodzieży
„Na tropach legnickich skarbów”
– wizyta w Muzeum Miedzi
– warsztaty edukacyjno-kreatywne
„Planszowisko” klubowa strefa towarzyskich
gier planszowych i strategicznych
W programie wycieczek autokarowych:
Wrocław – Hydropolis – Centrum Wiedzy
o Wodzie – zwiedzanie ekspozycji oraz
warsztaty edukacyjne
Cieplice - Zdrojowy Teatr Animacji –„Porwanie kaczątek” śledztwo teatralne, Muzeum
Przyrodnicze – „Akademia przyjaciół pszczół”
– warsztaty edukacyjne

Klub Mieszkańców Agatka, ul. Artyleryjska
wpisowe
org. Klub Mieszkańców„Agatka”

▸ 15-26.01
PÓŁKOLONIE ZIMOWE
W SDK KOPERNIK
Zapraszamy dzieci w wieku 7-10 lat na dwa
turnusy półkolonii zimowych. W programie
m.in. zajęcia artystyczne, sportowe, spotkania,
kino i wycieczki.

SDK Kopernik

wstęp bezpłatny
org. SDK Kopernik
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▸ I TURNUS
15-19 stycznia

▸ II TURNUS
22-26 stycznia

AKCJA ZIMA W MIEŚCIE
Z MCK- PÓŁKOLONIE
ZIMOWE
Jak co roku MCK organizuje półkolonie dla
dzieci z miasta Legnicy. W programie gry
i zabawy, warsztaty plastyczne, muzyczne
i taneczne, wyjścia do kina, na kręgielnie, do
Sali zabaw oraz spotkania z przedstawicielami
SANEPIDU, Straży Miejskiej i Policją.
Program:
15 – 19 stycznia
godz. 11.00-15.00
Pracownia ceramiczna, ul. Mickiewicza
godz. 11.00-15.00
Pracownia plastyczna, ul. Rataja
17 i 18 stycznia, godz. 11.00-14.00
Warsztaty modelarskie, ul. Rataja

24 i 26 stycznia, godz. 11.00-14.00
Warsztaty modelarskie, ul. Rataja

MCK, ul. Rataja

wstęp bezpłatny
org. MCK

„FERIE 2018 Z DK ATRIUM”
Obowiązują zapisy. Dokładne informacje
można uzyskać telefonicznie : 76 856-11-61,
osobiście w siedzibie Domu Kultury przy ul.
Pomorskiej 19, lub na stronie internetowej:
www.dkatrium.pl
Program:
15 stycznia
godz. 9.00 - Bajka na dzień dobry
godz.10.30 - „Poznajmy się”
– zapoznanie dzieci z regulaminem i zasadami
bezpieczeństwa, zabawy integracyjne.
godz.11.30 - „Robimy stroje karnawałowe”
– zajęcia plastyczne
godz.13.00 - „Wygraj uśmiech”
– turniej gier zręcznościowych
16 stycznia
godz. 9.00 - Bajka na dzień dobry
godz. 10.30 - „Potrafię pomóc” – Zajęcia dla
dzieci z zakresu udzielania pierwszej pomocy
godz. 11.30 - „Kto mi podskoczy?”
– turniej gry w pchełki
godz. 13.00 - „Wygraj uśmiech”
– turniej gier zręcznościowych
17 stycznia
godz. 9.00 - Bajka na dzień dobry
godz. 10.30 - „Odrobina lata w środku zimy”
– zajęcia plastyczne
godz. 12.00 - “Wygraj uśmiech”
– turniej gier zręcznościowych
18 stycznia
godz. 9.00 - Wycieczka autokarowa
– „Kolejkowo” – Wrocław
19 stycznia
godz. 9.00 - Bajka na dzień dobry
godz. 10.30 - Moja Babcia jest najlepsza na
świecie – zajęcia plastyczne

godz. 12.00 - “Wygraj uśmiech”
– turniej gier zręcznościowych
22 stycznia
godz. 9.00 - Bajka na dzień dobry
godz. 10.30 - „Mam talent”
– konkurs dla dzieci
godz. 12.00 - „Wygraj uśmiech”
– turniej gier zręcznościowych
23 stycznia
godz. 9.00 - Bajka na dzień dobry
godz. 10.30 - DZIEŃ W ŚREDNIOWIECZU
– robimy stroje rycerzy i księżniczek
– zajęcia plastyczne
godz. 13.00 - „Wygraj uśmiech – turniej rycerski ” – turniej gier zręcznościowych
24 stycznia
godz. 9.00 - Bajka na dzień dobry
godz. 10.30 - Nasz własny teatrzyk
– zajęcia plastyczne
godz. 11.30 - Przedstawienie kukiełkowe
„Wszyscy jesteśmy kolorowi”
godz. 13.00 - „Wygraj uśmiech”
- turniej gier zręcznościowych
25 stycznia
godz. 8.30 - Wycieczka autokarowa
– Zamek Książ
26 stycznia
godz. 9.00 - Bajka na dzień dobry
godz. 10.30 - „Mini Playback Show”
– konkurs dla najmłodszych
godz. 12.00 - “Wygraj uśmiech – krok do
mety” - turniej gier zręcznościowych
godz. 14.00 - Uroczyste zakończenie akcji
„Ferie z Atrium” - wręczenie nagród

DK „Atrium”

zapisy
org. DK „Atrium”

FERIE ZIMOWE

22- 26 stycznia godz. 10.00-14.00
Warsztaty języka angielskiego, ul. Rataja

▸ 15-26.01

FERIE ZIMOWE
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▸ 15-26.01
„FERIE 2018 - OSiR”
Program:
15 stycznia (poniedziałek)
godz. 10.00 – 14.00, Hala ul. Lotnicza
Legnica Football Cup- turniej piłki nożnej
(szkoły podstawowe, gimnazja)
godz. 10.45 – 12.30, Lodowisko
PO RAZ PIERWSZY NA LODZIE
– nauka jazdy na łyżwach
godz. 11.00 – 13.00
Siłownia kulturystyczna ul. Głogowska
POD OKIEM TRENERA – trening obwodowy
16.01.2017 r. (wtorek)
godz. 10.00 – 14.00, Hala ul. Sejmowa
SIATKARZE NA START – turniej siatkówki
godz. 10.00 – 13.00, Hala ul. Głogowska
PLANSZÓWKI (gry planszowe) i GRY STOŁOWE (piłkarzyki, cymbergaj)
godz. 10.45- 12.30 Lodowisko
SZKOLIMY UMIEJĘTNOŚCI JAZDY
NA ŁYŻWACH
17.01.2017 r. (środa)
godz. 10.00 – 14.00, Hala ul. Lotnicza
LEGNICA FOOTBALL CUP - turniej piłki nożnej
(szkoły ponadgimnazjalne)
godz. 10.00 – 13.00
Trybuna A Stadionu Miejskiego
SMACZNIE I ZDROWO – warsztaty kulinarne
z mistrzami kuchni, wspólne przygotowanie
posiłku FIT KANAPKI
godz. 10.45 – 12.30, Lodowisko
ICE FUN – gry i zabawy na lodzie, hokej
18.01.2017 r (czwartek)
godz. 10.00 –14.00 Hala ul. Sejmowa
DWÓJKI KOSZYKARSKIE - turniej koszykówki
godz. 10.45 – 12.30 Lodowisko
ICE HOCKEY - gry i zabawy na lodzie, hokej
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godz. 10.00 Hala, ul. Głogowska
ZUMBA dla dzieci
godz. 11.30 – 13.00 – ABC WSPINACZKI
– zajęcia na ściance wspinaczkowej

24.01.2017 r. (środa)
godz. 10.00 -14.00, Hala ul. Lotnicza
MUNDIAL 2018 – turniej piłki nożnej (szk.
ponadgimnazjalne)

19.01.2017 r. (piątek)
godz. 10.00 – 12.00 Hala ul. Głogowska
LOTKI – mini turniej badmintona,
godz. 12.00 – 13.00 – GRY STOŁOWE (piłkarzyki, cymbergaj)

godz. 11.00 – 13.00, Siłownia kulturystyczna
ul. Głogowska
STRETCHING – trening rozciągający

godz. 11.00 – 13.00, Siłownia kulturystyczna
ul. Głogowska
BODY WORKOUT– trening obwodowy
godz. 10.45 – 12.30 Lodowisko
SLALOM - gry i zabawy na lodzie, hokej
22.01.2017 r. (poniedziałek)
godz. 10.00 - 14.00, Hala, ul. Lotnicza
MUNDIAL 2018 – turniej piłki nożnej (podstawówki, gimnazja)
godz. 10.00 - 12.00, Hala ul. Głogowska
PING PONG 2018 – mini zawody w tenisa
stołowego, +
godz. 12.00 – 13.00 – GRY STOŁOWE (piłkarzyki, cymbergaj)
godz. 11.00 – 13.00, Siłownia kulturystyczna
ul. Głogowska
NAPNIJ RAMIĘ – trening obwodowy
godz. 10.45 – 12.30, Lodowisko
WYŚCIGI LODOWE - gry i zabawy na lodzie
23.01.2017 r. (wtorek)
godz. 10.00 – 14.00, Hala, ul. Sejmowa
ZAGRYWKA W KOSZA – turniej koszykówki
godz. 10.00 – 13.00,
Trybuna A Stadionu Miejskiego
DORADCA SMAKU -SŁODKIE NALEŚNIKIwarsztaty kulinarne pod okiem szefa kuchni
godz. 10.45 – 12.30, Lodowisko
STRZAŁ DO BRAMKI - gry i zabawy na lodzie,
hokej

godz. 10.00 – 14.00, Hala ul. Sejmowa
WYSKOCZ DO BLOKU – turniej siatkówki

godz. 10.45 – 12.30, Lodowisko
ICE FUN - gry i zabawy na lodzie, hokej
25.01.2017r. (czwartek)
godz. 10.00 – 14.00, Hala ul. Sejmowa
LIBERO – turniej siatkówki
godz. 10.00 – 11.30, Hala ul. Głogowska
UNIHOKEJ – turniej unihokeja
godz. 11.30 – 13.00 – WSPINACZKI CIĄG DALSZY – zajęcia na ściance wspinaczkowej
godz. 10.45 – 12.30, Lodowisko
EPOKA LODOWCOWA – gry i zabawy na
lodzie
26.01.2017 r. (piątek)
godz. 11.00 – 13.00 Hala, ul. Lotnicza
NIE TYLKO TANIEC – warsztaty breakdance
z grupą taneczną, PARKOUR – zajęcia i warsztaty z techniki parkur,
godz. 11.00 – 13.00,
Siłownia kulturystyczna ul. Głogowska
WYTRZYMAŁOŚĆ – trening siłowy
godz. 10.45 – 12.30, Lodowisko
MISTRZOWIE ŁYŻEW – gry i zabawy na lodzie, podsumowanie ferii na lodowisku
*PRZY SPRZYJAJĄCEJ ZIMOWEJ AURZE-KULIGI Z OGNISKIEM W PARKU

OSIR

wstęp bezpłatny
org. OSIR

▸ 16-25.01

▸ 22-26.01

OTWARTA PRACOWNIA SZTUKI

Ferie zimowe w LCK:
Kids on stage!

My zapewniamy materiały plastyczne,
wy zabezpieczcie swoje ubrania!

25.01.2018 r. (czwartek) godz. 11:00-13:00
Shibori – tkanina artystyczna

Tygodniowe warsztaty Kids on stage!/
Dzieciaki na scenie wprowadzą najmłodszych w tajniki świata musicalowego, gdzie
zapoznają się z najsłynniejszymi musicalami,
jak odbędą zajęcia ze śpiewu, tańca i technik
aktorskich. Przygotują też własne kostiumy
i scenografie, a w finale zaprezentują na
scenie własne miniatury musicalowe.
Prócz nauki pod okiem profesjonalistów, na
najmłodszych czekają także niespodzianki
i nagrody. Warsztaty trwać będą od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-16.00,
z przerwą obiadową (posiłek w cenie).

Galeria Sztuki

Akademia Rycerska

FERIE ZIMOWE:
16.01.2018 r. (wtorek) godz. 11:00-13:00
Grafika na tkaninie – działania z tkaniną
18.01.2018 r. (czwartek) godz. 11:00-13:00
Filcowanie wełny – warsztaty artystyczne
23.01.2018 r. (wtorek) godz. 11:00-13:00
Na tapecie – działania plastyczne

wstęp bezpłatny
org. Galeria Sztuki

opłata 50 zł
org. LCK, Factory Music
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▸ 3.01

ZIMA 2018 Z KLUBEM
AGATKA - AKADEMIA
KULTURALNA

środa, godz. 16.00

Klubowy program zajęć , imprez i wycieczek
dla dzieci i młodzieży w formie półkolonii.
W programie zajęć na terenie Legnicy:
„Drużynowy turniej gry w kręgle”
– zawody fair play

Świąteczno – noworoczne
spotkanie legnickich
seniorów
Sala Maneżowa, Akademia Rycerska
Wstęp wolny
Org.LCK, Rady seniorów

„Pieprz i wanilia”
– program zajęć edukacyjno-warsztatowych
Warsztaty savoir-vivre
– szkółka dobrych manier na co dzień

„Bezpieczne ferie”
– spotkanie z funkcjonariuszami Policji (akcja
konkursowa) / „Pierwsza pomoc” mini kurs

czwartki, godz.18.00

„Bądź razem z nami!”

„Na tropach kultury”
– wizyta w Muzeum Miedzi / galerii sztuki
Klubowa strefa towarzyskich gier
planszowych i strategicznych

– „Porcelanowa przygoda”
– zajęcia edukacyjne na terenie Muzeum
Porcelany
Wrocław
Teatr Lalek spektakl „Piękna i Bestia”,
Muzeum Teatru – zajęcia edukacyjne

Klub Mieszkańców Agatka
ul. Artyleryjska

wpisowe
org. Klub Mieszkańców„Agatka”

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

▸ 11,18,25.01

„Na folkowo – kolorowo”
– spotkanie z polską kulturą ludową,
warsztaty muzyczno – plastyczne

W programie wycieczek
autokarowych:
Wałbrzych - Explorapark
–„Między matematyką a sztuką“
– zajęcia na terenie Parku Nauki i Techniki

OBYWATELSKA
KAWIARENKA
„SPOTKAJ SIĘ Z NAMI!”

Wstęp bezpłatny
org. Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych
Emerytów

Klub filmów animowanych

„Akademia ruchu” – Zumba folk

wtorki, godz. 16.00

Siedziba PSSE ul. Zielona 1

Młody artysta w akcji – warsztaty wyobraźni

Just speak! – warsztaty językowe / spotkanie z native speakerkami

▸9
 ,16,23,
30.01

FERIE ZIMOWE

▸ 22-26.01

▸ 4.01
czwartek, godz. 18:30

„Bal wszystkich
uśmiechniętych”
Karnawałowe spotkanie integracyjne roztańczonych, rozbawionych i roześmianych
przy dobrej muzyce, kawie i herbacie. Święto
radości i kolorów w cieple życzliwości. Kreatywne stroje, maski i dekoracje, konkursy
i miłe niespodzianki.

Centrum Spotkań im Jana Pawła II,
Pl. Kard. S. Wyszyńskiego

Wpisowe 15 zł
org. Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych
Emerytów i Diecejalne Centrum
Edukacyjne w Legnicy

piątki, godz. 16.00

KLUB „+50 “
Wolny czas na emeryturze - spotkania hobbystów, miłośników gier i zabaw.

Siedziba PSSE ul. Zielona 1

Wstęp bezpłatny
org. Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych
Emerytów

Centrum Spotkań im Jana Pawła II, Pl.
Kard. S. Wyszyńskiego

Wpisowe 15 zł
org. Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych
Emerytów i Dieczjalne Centrum
Edukacyjne w Legnicy

▸ 15.01
poniedziałek, godz. 17.00

Zabawa karnawałowa
legnickich seniorów
Sala Maneżowa, Akademia Rycerska
Bilety 15 zł
org. LCK, Centrum Seniora

▸ 29.01
poniedziałek, godz. 17.00

Bal u księcia
Jerzego Rudolfa
Sala Maneżowa, Akademia Rycerska
Bilety 15 zł
org. LCK, Centrum Seniora

STREFA SENIORA

▸ 5,12,19,26.01

Karnawałowe 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.

FILM
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▸ 4.01

▸ 10 stycznia

czwartek, godz. 18.00

środa, godz. 18.30

POKOT – Seans z cyklu
Kultura Dostępna

NA KARUZELI ŻYCIA
– Kino Konesera

Główną bohaterką nowego filmu Agnieszki Holland jest mieszkająca w Sudetach,
emerytowana inżynierka Janina Duszejko.
Astrolożka z zamiłowania i wegetarianka.
Pewnej śnieżnej, zimowej nocy odnajduje
ciało swojego sąsiada kłusownika. Okoliczności
śmierci mężczyzny są niezwykle tajemnicze.
Jedyne ślady, które znajdowały się wokół jego
domu, to ślady saren. Duszejko, widząc niemoc
policji, rozpoczyna własne, niekonwencjonalne
śledztwo.

Historia czterech postaci, których losy splatają
się w słynnym parku rozrywki na Coney Island
w latach 50. ubiegłego wieku. Rozchwiana
emocjonalnie, była aktorka Ginny (Kate Winslet)
pracuje tu jako kelnerka. Jej mąż Humpty (Jim
Belushi) jest operatorem karuzeli. Mickey (Justin Timberlake) to przystojny ratownik, który
marzy o karierze dramatopisarza. Carolina
natomiast jest marnotrawną córką Humpty’ego,
która w domu ojca szuka schronienia przed
gangsterami.

Kino Helios

Kino Helios

bilety 10 zł
org. Kino Helios

▸ 8-29.01
KLUB
MIŁOŚNIKÓW
FILMU
8 stycznia, godz. 18:00

ZA JAKIE GRZECHY,
DOBRY BOŻE?
Reż. Philippe de Chauveron. Wyst.: Christian
Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan, Medi Sadoun, Frédéric Chau, Noom Diawara. Francja,
2014, 97 min.
Przebojowa komedia, która podbiła cały
świat!Cztery piękne córki na wydaniu i jedno
marzenie ich poukładanych, konserwatywnych rodziców – żeby dobrze wyszły za mąż.

15 stycznia, godz. 18:00

SZCZĘŚCIE
ŚWIATA
Reż. Michał Rosa. Wyst.: Karolina Gruszka,
Krzysztof Stroiński, Agata Kulesza, Tomasz
Borkowski, Dariusz Chojnacki, Dorota Segda,
Przemysław Bluszcz, Andrzej Konopka. Polska,
2016, 98 min.
Szczęście świata to pełna magii, humoru
i wzruszeń historia mieszkańców niezwykłej
kamienicy na Śląsku – pięknej Róży, zauroczonych nią mężczyzn i kobiet, zazdrosnych o jej
wdzięki. W obsadzie produkcji, przywodzącej
na myśl światowe hity „Amelia” i „Grand
Budapest Hotel”, wystąpiły topowe nazwiska
polskiej kinematografii, m.in.: Karolina Gruszka, Agata Kulesza i Krzysztof Stroiński.

bilety 18/20/22/24 zł • karnet 60/72 zł
org. Kino Helios
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▸ 11.01
czwartek, godz. 18.00

PTAKI ŚPIEWAJĄ
W KIGALI – Seans z cyklu
Kultura Dostępna
Wstrząsająca opowieść o przyjaźni i przebaczeniu. Jest rok 1994. Po tym jak w Kigali zestrzelono samolot prezydenta Rwandy, trwają
rozruchy między plemionami Tutsi i Hutu.
W ciągu trwających 100 dni czystek z rąk ekstremistów ginie około miliona ludzi. Świadkiem
tych wydarzeń jest Anna (Jowita Budnik), polska
ornitolog, która przyjechała do Afryki, aby prowadzić badania nad spadkiem populacji sępów
w Rwandzie. Gdy zaczyna się ludobójstwo,
Polka ratuje przed śmiercią młodą dziewczynę
z plemienia Tutsi, Claudine. Anna pomaga
ocalonej uciec do Polski. Po przylocie do kraju
kobiety próbują otrząsnąć się z koszmarnych

22 stycznia, godz. 18:00

TETRO
Reż. Francis Ford Coppola. Wyst.: Vincent
Gallo, Maribel Verdú, Alden Ehrenreich, Klaus
Maria Brandauer, Carmen Maura, Rodrigo De
la Serna. Włochy / Hiszpania / Argentyna /
USA, 2009, 122 min.
Tetro to imię głównego bohatera, a film
rozpoczyna się od przyjazdu do Buenos Aires
jego młodszego brata, Benniego. Obaj widzieli
się ostatnio ponad 10 lat temu. Bennie właśnie
dobiega 18-tki i przyjechał by dowiedzieć się
dlaczego Tetro odciął się od rodziny i – łamiąc
obietnicę – nigdy po niego nie wrócił. Ich
spotkanie doprowadzi do ujawnienia głęboko
skrywanej tajemnicy…

29 stycznia, godz. 18:00

ŁOWCA
ANDROIDÓW
Reż. Ridley Scott. Wyst.: Harrison Ford, Rutger
Hauer, Sean Young, Daryl Hannah, Edward
James Olmos. Hongkong / USA / Wielka
Brytania, 1982, 113 min.
Ostateczna wersja reżyserska (2007) to cyfrowo odnowiona i na nowo zmontowana wersja
kultowego filmu science-fiction przearanżowana przez samego Ridleya Scotta, zawierająca nigdy wcześniej niepublikowane materiały
oraz efekty specjalne. Na nowo zmontowanao
ścieżkę dźwiękową.

wstęp: miesięczna składka
członkowska KMF (15 zł)
org. LCK

Kino Helios

bilety 10 zł
org. Kino Helios

▸ 24.01
środa, godz. 18.30

ZABICIE ŚWIĘTEGO JELENIA
– Kino Konesera
Opowieści o człowieku stojącym przed niewyobrażalnie trudnym wyborem. Bez względu na
to, jaką decyzję podejmie, stanie się sprawcą
tragedii we własnej rodzinie. A wszystko za
sprawą nastoletniego chłopca, który dotąd
był dla niego jak syn. Pełen napięcia, na granicy szaleństwa i klaustrofobicznego poczucia
zagrożenia, mroczny thriller z elementami
szatańskiego poczucia humoru.

Kino Helios

bilety 18/20/22/24 zł
karnet 60/72 zł
org. Kino Helios

▸ 18.01
czwartek, godz. 18.00

NA UKŁADY NIE MA RADY
- Seans z cyklu Kultura
Dostępna
Drobny przedsiębiorca Marek Niewiadomski
(Grzegorz Małecki) ledwo wiąże koniec z końcem, usiłując spłacić długi i kredyty zaciągnięte
na nowy biznes. Kiedy, ku rozpaczy Marka
i jego małżonki (Katarzyna Glinka), wszystkie
życiowe plany – w tym wymarzone wakacje
na Kanarach – zaczynają się sypać, mężczyzna
otrzymuje propozycję nie do odrzucenia. Jest
nią stanowisko drugiego wiceministra w jednym z państwowych resortów. Wraz z ciepłą
posadką przychodzą wpływy i pieniądze,
a także niezliczone propozycje korupcyjne
i… matrymonialne. Czy stawiający pierwsze
kroki w świecie biznesu i wielkiej polityki Marek okaże się uczciwym obywatelem, czy też
swoimi wyborami potwierdzi gorzką regułę,
że na układy nie ma rady…

▸ 25.01
czwartek, godz. 18.00

TWÓJ VINCENT
- Seans z cyklu Kultura
Dostępna
Tragiczna historia życia i śmierci jednego z najsłynniejszych malarzy wszech czasów – Vincenta
van Gogha opowiedziana poprzez jego znakomite dzieła. „Twój Vincent” to pierwsza na świecie
pełnometrażowa animacja malarska. O życiu
i kontrowersyjnych okolicznościach śmierci Vincenta van Gogha, opowiadają bohaterowie jego
portretów. Intryga pozwala odkryć tajemnicę
śmierci niedocenianego za życia artysty. Czy na
pewno popełnił samobójstwo?

Kino Helios

bilety 10 zł
org. Kino Helios

Kino Helios

bilety 10 zł
org. Kino Helios

FILM

Kino Piast, ul. Biskupia

przeżyć, ale nie są w stanie wpisać się
w rutynę codziennego życia. Po kilku latach
Claudine decyduje się na powrót do ojczyzny.
Anna postanawia wyruszyć wraz z przyjaciółką
w tę niezwykle emocjonalną podróż do samego
serca Afryki.

Kacper

\ MIASTO LEGNICA

ORGANIZATOR: URZĄD MIASTA LEGNICY
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31 stycznia 2018 r. (środa)
godz. 17.30
LETIA BUSINESS CENTER

UL. RYCERSKA 24, LEGNICA

WSTĘP
WOLNY

fot. SKENE

KUSZEWSKI
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Galeria Sztuki

Duszpasterstwo Ludzi Pracy ‘90

pl. Katedralny 1, tel. 76 862 09 1
www.galeria.legnica.pl

ul. Macieja Rataja 23
mail: kontakt@dlp90.pl

Legnicka Biblioteka Publiczna

Fundacja Pawła Jurosa

Zespół Szkół Muzycznych

ul. Piastowska 22, tel. 76 722 60 21
www.biblioteka.legnica.eu

ul. Roosvelta 40/5
e-mail: fundacjapawlajurosa@gmail.com

ul. Chojnowska 2
tel./fax 76 86 226 36

Legnickie Centrum Kultury

Polskie Stowarzyszenie
Szczęśliwych Emerytów

Klub Karate Shotokan TORA

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

ul. Witelona 10, tel. 604 184 190

Stowarzyszenie Grody
Piastowskie

Centrum Kształcenia
Ustawicznego i Językowego Kadr
Zamek Piastowski, tel. 76 862 21 39

Adama Mickiewicza 21
tel.76 722 13 57

Klub Sportowy KONFEKS
ul. Grabskiego 24, tel. 76 866 09 87

Polkowice, ul. Kalinowa 3
tel. 601 593 964

MKS Miedź Legnica S.A.

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

Stowarzyszenie „Kobiety Europy”

Al. Orła Białego (Stadion, trybuna C)
tel. 76 744 26 67

Ośrodek Sportu i Rekreacji

Stowarzyszenie Kulturalne
„Krajobrazy”

Muzeum Miedzi

ul. NMP 7, tel. 76 72 33 800 (801)
www.osir.legnica.pl

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

ul. Kasprowicza 61, tel. 697 833 192

ul. Zielona 5/6, tel. 76 86 23 832

Towarzystwo Miłośników Legnicy
„Pro Legnica”

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

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

Rynek 5/6, tel. 76 852 59 48

Provincia Cafe Bistro Bar

Klub Mieszkańców „Agatka

Zarząd Oddziału PTTK

ul. Złotoryjska 25
tel. 601 413 775

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

Rynek 27, tel. 76 856 51 63

Spółdzielczy Dom Kultury
„Kopernik”
ul. Koziorożca 9, tel. 76 723 09 82

Spółdzielczy Dom Kultury
„Atrium”

Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa im. Witelona

Agencja Koncertowa TOMMA
ul. Kresowa 12/13, Lublin
tel. 603 410 411

ul. Sejmowa 5a; tel. 76 723 21 50

Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego
ul. Lotnicza 26, tel.: 76 852 42 46

ul. Pomorska 19, tel. 76 856 11 61

Informator opracowano na podstawie materiałów organizatorów imprez, za ewentualne zmiany wydawca
nie ponosi odpowiedzialności

→ W NASTĘPNYM MIESIĄCU

JUBILEUSZOWA GALA
MISTRZÓW SPORTU
ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO

ZŁOTY
POWYŻEJ

10 SZTUK

WSTĘP PŁATNY - KARNETY

220

9 lutego
2018 r.

zł/os.

SREBRNY

HOTEL QUBUS Legnica

4-9 SZTUK

230

zł/os.

W PROGRAMIE:

• OGŁOSZENIE WYNIKÓW
I WRĘCZENIE NAGRÓD DLA
NAJLEPSZYCH SPORTOWCÓW
I TRENERÓW ZAGŁĘBIA
MIEDZIOWEGO 2017 r.
• BAL MISTRZÓW SPORTU

BRĄZOWY
1-3 SZTUKI

250

CHOJNÓW

GŁOGÓW

JAWOR

LEGNICA

LEGNICKIE
POLE

zł/os.

GW LUBIN

SP LUBIN

POLKOWICE

ŚCINAWA

ZŁOTORYJA

LEGNICA.eu

