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▸ 8.02

▸ 13.02

czwartek, godz. 17.00

czwartek, godz. 14.00

wtorek, godz. 18.00

Wernisaż - Józef Piłsudski
w karykaturze

Uroczyste Podsumowanie
XXIV Akcji Charytatywnej
„Uśmiech pod choinkę”

„Legniczanie znani
i lubiani”

Wystawa, przygotowana przez Muzeum
Historii Kielc, ukazuje wielką różnorodność
postaw ówczesnej karykatury wobec źródła
jej inspiracji - od serdeczności i poparcia, aż po
złośliwości i krytykę. Ekspozycję urozmaicają
również satyryczne grafiki oraz tytuły prasowe
ze zbiorów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu.

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

Uroczyste uhonorowanie wszystkich zaproszonych gości w ramach podziękowania za
współpracę oraz czynny udział i wkład w XXIV
Akcję Charytatywną „Uśmiech pod choinkę”.
Imprezę uatrakcyjnią występy dzieci.

Szkolne Schronisko Młodzieżowe,
ul. Jordana

piątek, godz. 17.30

GLOBTROTER W KLUBIE
„AGATKA”
„Norwegia w obiektywie
Darka Borowca”
W programie spotkanie autorskie z Dariuszem
Borowcem, wystawa oraz wideorelacja z podróży do Norwegii.

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

▸ 13.02

▸ 9.02

WITELON MUSIC NIGHT
- koncert Artura Gotza

Bal karnawałowy
u Królowej Śniegu

▸ 2.02

Spotkanie z Wojciechem Morawcem, członkiem Zarządu Stowarzyszenia Pamięć i Dialog,
miłośnikiem historii Legnicy.

Wstęp z zaproszeniami
org. TPD w Legnicy

piątek, godz. 17.00

Dawno, dawno temu Królowa Śniegu zaprosiła
dzieci na bal. Poprosiła, by przybyły przebrane
za bajkowe postacie, a sama zaplanowała podstęp... Tylko bajowe postacie, które przybędą
na bal mogą zatrzymać zamiary złej królowej
i pomóc zwyciężyć Pani Wiośnie. W programie
także: piosenki z bajek na żywo, dwie godziny
zabawy, animacje i konkursy z nagrodami,
warsztat kolorowych lizaków i fotobudka
z baśniowymi gadżetami. Bal dedykowany jest
dla dzieci w wieku 5-12 lat.

wtorek, godz. 19.00

Artysta wystąpi z programem z najnowszej
płyty pt. Kabaret Starszych Panów przeboje
wszech czasów. Zespół w składzie:
Dawid Ludkiewicz – instrumenty klawiszowe,
Łukasz Jurzykowski – gitara basowa,
Pancho Campos – perkusja.

Dom Studenta PWSZ, ul. Mickiewicza
wstęp bezpłatny
org. PWSZ

Sala Maneżowa,
wejście od ul. Ojców Zbigniewa i Michała
Bilety 20/10 zł
org. LCK, Factory Music

fot. Wojciech Jachyra

Klub Mieszkańców „Agatka”,
ul. Artyleryjska

zapisy/wstęp bezpłatny
org. Klub Mieszkańców„Agatka”

▸ 3.02
sobota, godz. 11.00

▸ 14.02

Zabawa karnawałowa
Karnawałowe szaleństwo dzieci wraz z rodzicami. Będą konkurencje oraz gorące tańce,
a także pokaz mody z całego świata. Prosimy
uczestników zabawy o pomysłowe przebrania
i kostiumy.

MCK, ul. Mickiewicza
Wstęp bezpłatny
org. MCK

KALENDARIUM KULTURALNE

▸ 1.02

▸ 11.02
niedziela, godz. 6.00-15.00

Jarmark Staroci
Rynek

wstęp bezpłatny
org. TML „Pro Legnica”

środa, godz. 15:30

Walentynki - Ośrodek
„Kibice Razem”
Gry i zabawy dla dzieci o tematyce walentynkowej.

Kibice Razem, ul. Wrocławska
org. TPD w Legnicy

KALENDARIUM KULTURALNE
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▸ 16.02

▸ 16.02

▸ 23.02

piątek, godz. 17.30

piątek, godz. 20.00

piątek, godz. 18.00

„Szalom!” - WIECZÓR
Z KULTURĄ ŻYDOWSKĄ

Kminek zaprasza
na próbę otwartą

w programie :
- wstęp do świata Judaizmu
- „Święto na talerzu” - opowieści koszerne
- „Besamimki” - tradycyjny warsztat wonny
- tradycyjne(i nie tylko) akcenty muzyczne
i smakowe.
Prelegentem spotkania będzie Alicja Zweifler
– Kułacz, liderka legnickiej społeczności
żydowskiej.

Kminek to niezwykły projekt, który powstał
z marzeń oraz miłości do muzyki, obrazu i słowa. Jest rzadkim na polskiej scenie muzycznej
przykładem dobrego chill out’u i zmysłowej
elektroniki. Delikatny, kobiecy i piękny, zbiera
bardzo dobre recenzje. Zachwycił się nim Ray
Wilson, ostatni wokalista Genesis. Zespół Lao
Che zaprosił Kminek na swój krakowski koncert
w ramach ostatniej trasy. Kminek 34, pierwszy
album grupy, ukazał się jesienią 2017 roku.
Zespół tworzą muzycy z Legnicy i Wrocławia:
Michalina Maruniak – wokalistka, współkompozytorka muzyki,
Jurek Delwo – basista, autor wszystkich tekstów i mózg muzyczny zespołu,
Paweł Zając – gitary,
oraz dodatkowo koncertowo:
Arek Halikowski – gitary,
Paweł Kurek – perkusja.

WERNISAŻ - Piotr
i Witold Adamczykowie
Podobieństwa i różnice,
różnice i podobieństwa –
malarstwo

Klub Mieszkańców„Agatka”,
ul. Artyleryjska

zapisy/wstęp bezpłatny
org. Klub Mieszkańców „Agatka”

Caffe Modjeska

Bezpłatne wejściówki do odbioru
w kasie teatru
org. Big Time/Teatr im. H. Modrzejewskiej

▸ 16.02
piątek, godz. 18.00

zrealizowanej i zakończonej w 2017 roku .
Budynki mieszkalne, przemysłowe, obiekty
inżynierskie - zostaną pokazane jako slideshow.
Po pokazie odbędzie się głosowanie na najlepsze projekty. Zwycięzcy otrzymają pamiątkowe
„Poziomnice 2017”.

piątek, godz. 18.45

WERNISAŻ
- Monika Rubaniuk, Jerzy
Zajączkowski Melanż/Melange

▸ 24.02
sobota, godz. 19.00

▸ 22.02
czwartek, godz. 17.00

W ramach cyklu akustycznych koncertów
w SDK Kopernik, wystąpi Weronika Kwaśny,
legnicka wokalistka i instruktorka śpiewu.

Koncert uczniów „Zespołu
Szkół Muzycznych
w Legnicy, pt. Rozmaitości
muzyczne”.

SDK Kopernik, ul. Koziorożca

Muzeum Miedzi

wstęp bezpłatny
org. SDK Kopernik

▸ 23.02

wstęp bezpłatny
org. Galeria Sztuki

Wstęp bezpłatny
org. Autorska Pracownia Projektowa
J. Skupień”

Akustycznie:
Weronika Kwaśny

wstęp bezpłatny
org. Galeria Sztuki

Galeria Sztuki

Sala Królewska

piątek, godz. 19.00

Galeria Ring

Tytułowy MELANŻ to związek i przenikanie się
osobowości, zainteresowań i talentów. Żyją
i tworzą razem od 16 lat. Monika prezentuje
obiekty ze szkła, Jerzy – malarstwo. Zobaczymy malarstwo abstrakcyjne, pełne zdecydowanych i wyrazistych form geometrycznych,
instalacje oraz obiekty o biomorficznych
kształtach, złożonych z multiplikowanych
kawałków szkła.

Przegląd architektury
legnickiej – „Poziomnice
2017”.

▸ 16.02

Zjawisko podwójności osobowości istnieje
od zawsze i jest przedmiotem eksploracji
naukowej i artystycznej. Przez Adamczyków
jest postrzegane jako walka dobra ze złem,
nierozerwalność jin/jang, wschód i zachód,
kobieta i mężczyzna, sacrum i profanum etc.
Dla każdego z nich bycie bliźniakiem znaczy
coś innego: Witold szuka różnic, a Piotr
podobieństw.

wstęp bezpłatny
org. ZSM

Koncert Freestage #27
Wystąpią:
APTEKA rock/psychodelic/independent Gdynia / Miastko
UKŁAD S.I. rap elektronika experyment /
drewno-plastik – Wrocław
STUDIOWAŁEM MAPĘ KROWY punk/funk/
crossover/spoken word – Liegnitz

Klub Spiżarnia, ul. Piastowska
Bilety 10/15 zł
org. LCK
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▸ 9.02

▸ 10.02

pon, godz. 16.55, śr., godz. 15.30/16.15

piątek, godz. 19.00

sobota, godz. 18.00

ZIMOWA AKADEMIA RUCHU

10 GALA MISTRZÓW
SPORTU ZAGŁĘBIA
MIEDZIOWEGO

PIŁKA RĘCZNA
MĘŻCZYZN I LIGA

Klub Mieszkańców „Agatka”,
ul. Artyleryjska

Hotel Qubus, ul. Skarbowa

zaproszenia/bilety
org. UM Legnica, LCK, OSiR, e-legnickie.pl

godz. 17.30

„ZIMOWA AKADEMIA
FITNESS”

W programie: • BODY SHAPE – odpowiednio
dobrane ćwiczenia kształtujące brzuch,
uda, pośladki • ZUMBA – mnóstwo dobrej
zabawy przy muzyce, ogromna dawka pozytywnej energii • KARATE FIT - kompleksowy
zestaw ćwiczeń, intensywny trening inspirowany wschodnimi sztukami walki• PILATES
- ćwiczenia rozciągająco-relaksujące

Klub Mieszkańców „Agatka”,
ul. Artyleryjska

wpisowe 40/45 zł
org. Klub Mieszkańców „Agatka”

▸ 3.02
sobota, godz. 8.00

XPRESS NARTY
Wyjazd Spod Hotelu Qubus. Zgłoszenia: do
1 lutego w siedzibie OSiR, tel. 76 7233801 lub
e-mail: ci@osir.legnica.pl. Do wyjazdu zapraszamy osoby pełnoletnie. Dzieci i młodzież
wyłącznie pod opieką dorosłych. Zapewniamy
przejazd autokarem oraz ubezpieczenie NW.

Pec pod Śnieżką

▸ 10.02
sobota

WYCIECZKA
WALENTYNKOWA
W KARKONOSZE
Szklarska Poręba- Schronisko na Hali
Szrenickiej

Koszt: 85 zł

org. PTTK w Legnicy

▸ 10.02
sobota, godz. 10.00

Miejski Turniej Szachowy
z cyklu CZTERY PORY
ROKU
Kolejna edycja turnieju szachowego skierowana do dzieci z Legnicy.

MCK, ul. Mickiewicza
wstęp bezpłatny
org. MCK

odpłatność 45 zł
org. OSiR

▸ 10.02

▸ 3,4.02

EKSTREMALNE
ROZCIĄGANIE - KURS

sobota, niedziela, godz. 15.00

LEGNICKA LIGA HALOWA
Hala widowiskowo-sportowa im. Dolnośląskich Olimpijczyków, ul. Lotnicza
wstęp bezpłatny
org. LS Futbol-5

Hala widowiskowo-sportowa
im. Dolnośląskich Olimpijczyków,
ul. Lotnicza
bilety
org. MSPR Siódemka Miedź Legnica

wpisowe 30/40 zł
org. Klub Mieszkańców „Agatka”

▸ 1-28.02

MSPR SIÓDEMKA MIEDŹ LEGNICA – VIRET
CMC ZAWIERCIE

fot. Piotr Florek

Zajęcia dla dzieci i młodzieży.
- gimnastyka korekcyjna „na wesoło”
- „zdrowy kręgosłup”
- Activ Junior - gry i zabawy połączone z elementami korekcji postawy

SPORT I REKREACJA

▸ 1-28.02

sobota, godz. 10-13 i 14-17

Instruktor: Joanna Ilska
1 grupa, wiek: 7-12, godz. 10:00- 13:00
2 grupa, wiek: 13+, godz. 14:00 - 17:00 Zapisy
telefonicznie: 508 844 113

Koszt: 85 zł

org. PTTK w Legnicy

▸ 18.02
niedziela, godz. 12.00

OTWARTE MISTRZOSTWA
LEGNICY W SLALOMIE
GIGANCIE
Zwycięzcy otrzymają puchary i statuetki.
Organizator zapewnia uczestnikom przejazd
autokarem, ubezpieczenie, obsługę techniczną
zawodów, nagrody oraz poczęstunek. Regulamin dostępny na - www.osir.legnica.eu

Dziwiszów Łysa Góra
odpłatność
org. OSiR

▸ 24-25.02
sobota i niedziela, godz. 11:00-15:00

WARSZTATY
SZCZUDLARSKIE
Instruktor: Katarzyna Pawarska
Zapisy telefonicznie: 508 844 113

ul. Św. Piotra 14
(wejście obok Kina Piast)

koszt 2 dni: 80zł ,70zł przedsprzedaż;
1 dzień: 50zł, 40zł przedsprzedaż
org. Akademia Avatara
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▸ 15,22.02

▸ 24,25.02

piętek, sobota i niedziela, godz. 19.00

czwartki, godz. 19.00

sobota i niedziela, godz. 19.00

Spektakl
„WIERNA WATAHA”

Monodram Pawła Palcata
„Maraton/Tren”

Spektakl „Zanim chłodem
powieje dzień”

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…
Dramatopisarsko-reżysersko-aktorski tandem
zaprosił do współpracy zarówno artystów
znanych legnickiej publiczności, jak i debiutujących na naszej scenie. Twórcy wykreowali
atmosferę niesamowitości, świat z pogranicza
jawy i złego snu, podkreślając melodyjność
tekstu i dramatyczne perypetie postaci.
Spektakl gramy także: 1, 2 lutego (czw. pt.)
o godzinie 11.00

Opowieść o rozstawaniu się z najważniejszą
osobą w życiu każdego człowieka - z matką.
Podczas tego wieczoru można odreagować
to trudne do zniesienia milczenie, ocierać
z Palcatem łzy i śmiać się, bo – wbrew ciężkiemu tematowi – jest w tym monodramie
niejedna okazja do śmiechu, niejeden żart. […]
„Maraton/Tren” trwa 70 minut. Te 70 minut
należy w całości do Pawła Palcata, który jest
sam na scenie, przykuwa uwagę, hipnotyzuje
jak kobra i dozuje adrenalinę. Schodząc jednak
stromymi schodami ze Sceny na Strychu
nie sposób nie myśleć o sobie i o swoich
doświadczeniach ze stratą. Na tym polega
siła tego projektu.

Piotr Kanikowski, 24legnica.pl

Wieś, nad którą opiekę duchową sprawuje
niekonwencjonalny ksiądz Maciej – lider zespołu sacrometalfolk, opiekun dzieci, życiowy
doradca. Nikt z parafian nie przypuszcza, że
któregoś dnia może paść na niego podejrzenie
o molestowanie...
Zanim chłodem powieje dzień […] to przede
wszystkim spektakl o miłości. Tyle że nie
doskonałej, ale przyziemnej, ułomnej, niemożliwej, zakazanej, więc skrywanej przed
otoczeniem. […] W tłumionym miłosnym
pożądaniu Kamza widzi fatum jak z greckiej
tragedii – siłę, która zniszczy bohaterów niezależnie od tego, czy się jej podporządkują, czy
spróbują przeciwstawić. […] Praktycznie każda
z postaci […] nosi w sobie jakąś niedopowiedzianą tajemnicę, intryguje i przykuwa uwagę.

Piotr Kanikowski, 24legnica.pl
Spektakl gramy także; 22, 23 lutego (czw.
pt. )o godzinie 11.00”

▸ 2,3,4.02

Scena Gadzickiego

Scena na Strychu

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

Bilety 20 zł,
org. Teatr im. H. Modrzejewskiej

▸ 10-11.02

Scena Gadzickiego

▸ 17,18.02

Sobota i niedziela, godz. 19.00

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

sobota i niedziela, godz. 18.00

Spektakl „Makbet”

Spektakl „Biesy”

Lech Raczak stworzył w Legnicy spektakl
wybitny, daleki od banalnego zgiełku mediów.
Intrygująca fonosfera, klarowność formy
i czystość narracji to niepodważalne atrybuty
tej inscenizacji. Znakomity pomysł, by krwawą
historię Makbeta zagrać niczym pokaz haute
couture, z jednej strony kapitalnie puentuje
współczesność – narysowaną przez designerów, więc nie ludzką, lecz celebrycką, przeestetyzowaną, sezonową, z drugiej daje czas
na przyglądanie się gwiazdom modowego
wybiegu – ich ciałom okrytym intrygującymi
kostiumami i tekstem Szekspira.

Leszek Pułka, Teatralny.pl
Spektakl gramy także; 7, 8, 9 lutego
(śr. czw. pt.) o godzinie 11.00

fot. KAROL BUDREWICZ

TEATR
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Słowo honoru, pierwszy raz oglądałem
adaptację z widzami, którzy odebrali dokładnie szyderstwo Fiodora Dostojewskiego,
a adaptator Robert Urbański oraz reżyser
Jacek Głomb zręcznie ich do tych wybuchów
i salw śmiechu podprowadzali. Największą
wesołość wywołała scena obrad spiskowców,
którzy mają podjąć decyzję o zabiciu zdrajcy.
Łatwość, z jaką pozwalają sobą manipulować,
wywołuje śmiech grozy. Widać dokładnie, jak
na dłoni okrucieństwo i cynizm tych mechanizmów manipulacji ludźmi.[…] cały aktorski
zespół pracował jak sprężyna w najlepszym
szwajcarskim zegarku.[…] bo potęgą tego
teatru jest zespół. […] Gorzkie legnickie Biesy
gorąco Państwu polecam.
 Krzysztof Kucharski, „Gazeta Wrocławska”

Scena Gadzickiego

▸ od 1.02
Józef Piłsudski
w karykaturze

Spektakl gramy także: 14, 15, 16 lutego
(śr.czw.pt.) o godzinie 10.00

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

Scena Gadzickiego

fot. KAROL BUDREWICZ

fot. KAROL BUDREWICZ

WYSTAWY

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

W okresie dwudziestolecia międzywojennego, otaczany za życia swoistym kultem
Józef Piłsudski, twórca Legionów, Naczelnik
Państwa i Pierwszy Marszałek Odrodzonej
Polski, był równie chętnie „czczony” na polu
karykatury. Świadczą o tym niezliczone
wizerunki satyryczne Marszałka z tego czasu.
Wystawa, przygotowana przez Muzeum
Historii Kielc, ukazuje wielką różnorodność
postaw ówczesnej karykatury wobec źródła
jej inspiracji - od serdeczności i poparcia, aż po
złośliwości i krytykę. Ekspozycję urozmaicają
również satyryczne grafiki oraz tytuły prasowe
ze zbiorów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu.

Muzeum Miedzi, wejście od ul. Św. Jana
wstęp bezpłatny
org. Muzeum Miedzi
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▸ od 14.02

„Twarze, lica, rysy…”
Portrety ze zbiorów
Muzeum Miedzi

Monika Rubaniuk, Jerzy Zajączkowski
MELANŻ/MELANGE – obiekt, malarstwo, instalacja

„Twarze, lica, rysy…” to wystawa Muzeum
Miedzi związana z 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

Wystawa prezentuje prace małżeństwa artystów Moniki Rubaniuk i Jerzego Zajączkowskiego,
absolwentów PWSSP (obecnie Akademii Sztuk Pięknych) we Wrocławiu. Monika Rubaniuk ukończyła
Wydział Ceramiki i Szkła w pracowni prof. Zbigniewa Horbowego oraz Wydział Malarstwa i Rzeźby
(dyplom z wyróżnieniem w 1996 r.); była też stypendystką Ministra Kultury i Sztuki i rządu greckiego.
Jerzy Zajączkowski jest absolwentem Wydziału Malarstwa, Grafiki i Rzeźby wrocławskiej ASP
(dyplom w 1997 w Pracowni Rzeźby prof. Alojzego Gryta) oraz Wydziału Malarstwa i Grafiki ASP
w Monachium - pracownia wybitnego artysty Seana Scully’ego (studia 2002-07).

Galeria Sztuki

wstęp bezpłatny
org. Galeria Sztuki

bilety/ wstęp bezpłatny
org. Muzeum Miedzi

▸ od 1.02
„55/55. Wystawa
jubileuszowa
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.

▸ od 21.02
Piotr i Witold Adamczykowie
PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE, RÓŻNICE
I PODOBIEŃSTWA – malarstwo
Wystawa dotyczy problemu dwoistości osobowości w kontekście twórczości bliźniaczej jako nowej
kreacji artystycznej.
Witold Adamczyk to absolwent Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi na kierunku
Wychowanie Plastyczne (dyplom w 1992 r. w Pracowni Malarstwa prof. J. Bigoszewskiego). W 2013
r. obronił tytuł doktora w dziedzinie sztuk plastycznych na Wydziale Malarstwa Uniwersytetu
Artystycznego w Poznaniu pod kierunkiem prof. A. Leśnika. Obecnie, mieszka i pracuje w Rawiczu.
Piotr Adamczyk jest absolwentem Wydziału Edukacji Wizualnej Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi
– dyplom z malarstwa w pracowni prof. Romy Hałat. Uprawia malarstwo nieprzedstawiające
oraz realizm.

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

Galeria Ring

wstęp bezpłatny
org. Galeria Sztuki

WYSTAWY

▸ od 1.02

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

▸ do 11.02

▸ do 24.02

Międzynarodowy Plener
Ceramiczno – Rzeźbiarski
w Bolesławcu 2012-2017

Wystawa Roberta
Romanowicza
„Pirat wyobraźni”

Przekrojowa wystawa wybranych prac
z dorobku imprezy o ponad 50. letniej tradycji
zagościła 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.

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.

Galeria RING, Rynek
wstęp bezpłatny
org. Galeria Sztuki

Spotkanie dwóch światów.
Pamięć o bitwie
pod Legnicą 1241 r.

bilety/wstęp bezpłatny
org. Muzeum Miedzi

wstęp bezpłatny
org. LCK

▸ do 28.02
„Jubileusz teatru
malowany słońcem”
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.

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

Galeria Satyrykon

Hall Starego Ratusza

wstęp bezpłatny
org. Teatr Modrzejewskiej w Legnicy

▸ do 11.02
Grzegorz Sztwiertnia:
USTAWIENIA DOMYŚLNE / DEFAULT SETTINGS
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.

Galeria Sztuki, Plac Katedralny
wstęp bezpłatny
org.Galeria Sztuki
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▸ 2,9,16,23.02

▸ 2-27. 02

godz. 14.30

godz. 16.30

„BIBLIOTEKA PRZYJAZNA
MALUCHOM” zajęcia
dla dzieci 2-5 letnich
z rodzicami lub opiekunami

„AGATKA MUSIC BOX”
Warsztaty wokalne i instrumentalne – spotkania muzyczne dla dzieci i młodzieży.
W programie:
- ćwiczenia emisji głosu
- praca z mikrofonem
- interpretacja w piosence
- „Kolorowa Muzyka” - mała orkiestra Bum
Bum Rurkersów
- warsztaty gitarowe

Klub Mieszkańców „Agatka”,
ul. Artyleryjska

wpisowe 30/40/60 zł
org. Klub Mieszkańców„Agatka”

▸ 1,8,15,22.02
godz. 16.30

Czwartki w bibliotece
1 lutego - Walentynkowe upominki
8 lutego - Tłusty Czwartek – Kartki walentynkowe
15 lutego - Dzień Kotka
22 lutego - Kolorowe patyczaki
Zapraszamy dzieci do wykonania własnoręcznych dzieł.

MCK, ul. Rataja

wstęp bezpłatny
org. MCK

▸ 1,8,15,22.02
czwartki, godz. 10.00 - 13.00

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

TML „Pro Legnica” Rynek 5/6
wstęp bezpłatny
org. TML „Pro Legnica”

„Twórcze piątki” – zajęcia
plastyczne dla dzieci
Filia nr 11 LBP, ul. Drohobycka
wstęp bezpłatny
org. LBP

▸ 2,23.02
piątek, godz. 15.30

OTWARTA PRACOWNIA
SZTUKI
Otwarta Pracownia Sztuki działająca przy
legnickiej Galerii Sztuki zaprasza dzieci oraz
młodzież na bezpłatne i otwarte warsztaty
plastyczne. Zajęcia są bezpłatne. My zapewniamy materiały plastyczne, wy zabezpieczcie
swoje ubrania!
2 lutego (piątek), godz.15.00
Obrazy na styropianie
23 lutego (piątek), godz.15.00
Malarstwo na szkle
Zapraszamy również do zorganizowanego
zwiedzania wystaw prezentowanych w Galerii
Sztuki (Plac Katedralny 1) oraz w Galerii Ring
(Rynek 12–14). Po wcześniejszym telefonicznym umówieniu pod numerem telefonu: 76
856 51 26 możliwe jest bezpłatne oprowadzanie kuratorskie po wystawach (różnych
grup wiekowych).

2 lutego (piątek), godz. 16.30
„CO KRYJE ZIMA W DOLINIE MUMINKÓW”
Filia DM, nr 1 LBP, ul. W. Łukasińskiego
2 lutego (piątek), godz. 17.00
„BIAŁE ZABAWY SENSORYCZNE”
Filia nr 1 LBP, ul. P. Gojawiczyńskiej
5 lutego (poniedziałek), godz. 16.30
„SMYK POZNAJE ŚWIAT - ANTARKTYDA”
Ekobiblioteka LBP, ul. W. Łukasińskiego
7 lutego (środa), godz. 10.00
„ZIMA, ZIMA PADA ŚNIEG”
Filia nr 11 LBP, ul. Drohobycka
7 lutego (środa), godz. 10.00
„WYBIERAMY SIĘ NA BAL”
Filia nr 8 LBP, ul. S. Staszica
8 lutego (czwartek), godz. 11.00
„ZIMOWE OPOWIEŚCI”
Filia nr 2 LBP, ul. Złotoryjska
8 lutego (czwartek), godz. 16.30
„OZDOBY WALENTYNKOWE”
Filia nr 7 LBP, ul. Neptuna 14
9 lutego (piątek), godz. 16.00
„SERCOWA SPRAWA”
Filia nr 5 LBP, ul. Wielogórska

Galeria Sztuki

wstęp bezpłatny
org. Galeria Sztuki

9 lutego (piątek), godz. 16.30
„BAWIMY SIĘ Z DZIEĆMI” – ZABAWY RUCHOWO-PLASTYCZNE
Filia DM nr 2 LBP, ul. Pomorska
9 lutego (piątek), godz. 16.30
„WALENTYNKI DLA CHŁOPCZYKA I DZIEWCZYNKI”
Filia DM nr 1 LBP, ul. W. Łukasińskiego
9 lutego (piątek), godz. 17.00
„ZABAWY Z KACZKĄ KATASTROFĄ”
Filia nr 1 LBP, ul. P. Gojawiczyńskiej
10 lutego (sobota), godz. 10.00
„FIGLE MUZYCZNE”
Filia ZMiS LBP, ul. A. Mickiewicza

DALEJ →

EDUKACJA

▸ 1-26.02

EDUKACJA
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12 lutego (poniedziałek), godz. 16.30
„ŚWIAT WOKÓŁ NAS - NARODY”
Ekobiblioteka LBP, ul. W. Łukasińskiego

22 lutego (czwartek), godz. 11.00
„WYPRAWA NA BIEGUN”
Filia nr 2 LBP, ul. Złotoryjska

13 lutego (wtorek), godz. 10.30
„CZERWONE SERDUSZKO MALUSZKA, Z CYKLU: JUŻ WIEM! JUŻ POTRAFIĘ”
Filia nr 4 LBP, ul. J. Heweliusza

22 lutego (czwartek), godz. 16.30
„SKRZYDLACI PRZYJACIELE”
Filia nr 7 LBP, ul. Neptuna
22 lutego (czwartek), godz. 17.00
„MALUJEMY OBRAZY. ZIMOWY KRAJOBRAZ
Z MOJEGO OKNA”
Filia nr 6 LBP, ul. Bieszczadzka

15 lutego (czwartek), godz. 11.00
„SERCE Z PIERNIKA”
Filia nr 2 LBP, ul. Złotoryjska
15 lutego (czwartek), godz. 16.30
„WYLICZANKI, ZASYPIANKI”
Filia nr 3 LBP, ul. Głogowska

23 lutego (piątek), godz. 16.30
„DZIECIĘCE WIERSZYKI – MASAŻYKI” - ZABAWY RUCHOWO - MUZYCZNE
Filia DM nr 2 LBP, ul. Pomorska

15 lutego (czwartek), godz. 16.30
„PANI ZIMA”
Filia nr 7 LBP, ul. Neptuna

24 lutego (sobota), godz. 10.00
„FIGLE MUZYCZNE”
Filia ZMiS LBP, ul. A. Mickiewicza

16 lutego (piątek), godz. 16.30
„W KARNAWAŁOWYM KLIMACIE”
Filia DM nr 1 LBP, ul. W. Łukasińskiego

26 lutego (poniedziałek), godz. 16.00
„ORIGAMI Z WIERSZYKAMI”
Filia nr 9 LBP, ul. II Armii Wojska Polskiego

16 lutego (piątek), godz. 17.00
„MAGICZNE CIENIE”
Filia nr 1 LBP, ul. P. Gojawiczyńskiej
19 lutego (poniedziałek), godz. 16.30
„JESTEM CZĘŚCIĄ PRZYRODY”
Ekobiblioteka LBP, ul. W. Łukasińskiego

20 lutego (wtorek), godz. 10.30
„WESOŁE ZABAWY Z CECYLKĄ KNEDELEK”
Z CYKLU: „PIERWSZE CZYTANKI”
Filia nr 4 LBP, ul. J. Heweliusza

27 lutego (wtorek), godz. 10.30
„WIOSENNA ŁĄKA I JEJ MIESZKAŃCY”, Z CYKLU: „CZTERY PORY ROKU MALUCHA”
FILIA NR 4 LBP, UL. J. HEWELIUSZA

wstęp bezpłatny
org. LBP

▸ 5-26.02

▸ 5.02

▸ 6.02

poniedziałki, godz. 16.00

poniedziałek, godz. 16.30

wtorek

Twórcze poniedziałki
w MCK

„Zdrowe plecy”

„Cała Polska Czyta
Dzieciom”- głośne
czytanie

5 lutego - Rolkowe zwierzaki
warsztaty z tworzenia zwierząt z rolek
po papierze
12 lutego - Kartka Walentynkowa
dla przyjaciela, koleżanki, sympatii

Spotkanie z Konradem Konewczyńskim,
fizjoterapeutą, specjalistą w leczeniu bólu
i dysfunkcji narządu ruchu z cyklu „Super
babcia, super dziadek”

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

19 lutego - Dzień Kota
wykonywanie masek, Quiz, Filmy z życia
kotów itp.
26 lutego - Warsztaty decoupage
Zapraszamy dzieci wraz z rodzicami do
kreatywnego spędzania wolnego czasu.

MCK, ul. Rataja

wstęp bezpłatny
org. MCK

▸ 6.02
wtorek, godz. 16.30

„Klub czytających
rodziców”
Filia nr 1 LBP, ul. P. Gojawiczyńskiej
wstęp bezpłatny
org. LBP

godz. 9.30- Głośne czytanie dzieciom
Filia nr 8 LBP, ul. S. Staszica
godz. 10.00- Głośne czytanie dla
5-latków
Filia nr 1 LBP, ul. P. Gojawiczyńskiej

wstęp bezpłatny
org. LBP

www.legnica.eu
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▸ 7.02

▸ 9.02

▸ 18.02

środa, godz. 9.00-14.00

piątek, godz. 15.30/17.30

niedziela, godz. 15.00

IX Legnickie Prezentacje
Edukacyjne w PWSZ im.
Witelona w Legnicy

KLUBOWE
LABORATORIUM
DZIAŁAŃ TWÓRCZYCH

Warsztaty bachaty

Zaprezentowane zostaną oferty edukacyjne
legnickich szkół ponadgimnazjalnych oraz
uczelni wyższych

Spotkania w klubowej pracowni „hanad made”
dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
„SERCOWNIA”- walentynkowy warsztat
podarunkowy. W programie działań motyw
serca na wiele sposobów: ramki, eko – mydełka, przypinki, scrapbookingowe karty
oraz wiele innych pomysłów na oryginalne
souveniry „od serca”.

Centrum Konferencyjno-widowiskowe
PWSZ, ul. Sejmowa
wstęp bezpłatny
org. PWSZ

Klub Mieszkańców „Agatka”,
ul. Artyleryjska

wspisowe 10/15 zł
org. Klub Mieszkańców „Agatka”

Bachata to muzyka i taniec. Narodziła się
w Dominikanie, ale dziś tańczy ją cały świat.
To najpopularniejszy obok salsy i merengue
latynoamerykański taniec tańczony w parach.
Warsztaty poprowadzą Klara i Przemek – instruktorzy Szkoły Tańca Dance Flow.

SDK Kopernik, ul. Koziorożca
wstęp 55/65 zł
org. SDK Kopernik

▸ 19.02
poniedziałek, godz. 18.00

„Pisemne bazgroty –
literackie pieszczoty” warsztaty literackie
LBP, ul. Piastowska
wstęp bezpłatny
org. LBP

▸ 8.02
czwartek, godz. 18.00

Wykład pt. „Konfederacja
Barska – pierwsze polskie
powstanie narodowe
w obronie Wiary i Ojczyzny
(1768-1772)”

▸ 12.02
poniedziałek, godz. 15.00

Warsztaty plastyczne
Koszulki-Walentynki
Najlepszy prezent to ten podarowany od serca,
a co może być lepszego od własnoręcznie
zrobionego prezentu?

Wykład wygłosi Piotr Szubarczyk (historyk,
publicysta, pracownik IPN w Gdańsku, autor
książki „Inka. Dziewczyna niezłomna” i innych)

SDK Kopernik, ul. Koziorożca

Klasztor Zakonu Braci Mniejszych
w Legnicy, ul. Macieja Rataja

▸ 15.02

wstęp bezpłatny
org. Duszpasterstwo Ludzi Pracy ’90
w Legnicy

▸ 8-22.02
czwartki, godz. 19.00

Spotkania Dyskusyjnego
Klubu Książki Fantasy
Provincia Cafe Bistro Bar,
ul. Złotoryjska
wstęp bezpłatny
org. LBP

wstęp 20 zł
org. SDK Kopernik

czwartek, godz. 18.00

Wykład pt. „Polowanie
na Matkę”

▸ 22.02
czwartek, godz. 16.00

Spotkanie Młodzieżowego
Dyskusyjnego Klubu
Książki
Filia DM nr 1 LBP, ul. W. Łukasińskiego
wstęp bezpłatny
org. LBP

▸ 23.02
piątek, godz. 15.30/17.30

KLUBOWE
LABORATORIUM
DZIAŁAŃ TWÓRCZYCH

Wykład wygłosi Monika Rogozińska (dziennikarka, podróżniczka, członek The Explorers
Club, współorganizatorka zimowych wypraw
na ośmiotysięczniki Himalajów i Karakorum,
autorka i współautorka książek)

WARSZTATY FILCOWANIA
Manufaktura unikatowej biżuterii, dodatków
galanteryjnych i zdobienia tkanin.
Uczestnicy spotkania mędą mogli zgłębiać
tajniki filcowania w technikach „na mokro”
oraz „na sucho”.

Klasztor Zakonu Braci Mniejszych
w Legnicy, ul. Macieja Rataja

Klub Mieszkańców „Agatka”,
ul. Artyleryjska

wstęp bezpłatny
org. Duszpasterstwo Ludzi Pracy ’90
w Legnicy

wspisowe 10/15 zł
org. Klub Mieszkańców „Agatka”
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▸ 1,8.02

▸ 13.02

sobota

czwartki, godz. 18.00

wtorek, godz. 18.30

WARSZTATY SALSY

„Bądź Razem z Nami!”

Warsztaty salsy dla miłośników tańca latynoamerykańskiego. Zajęcia poprowadzi Artur
Brążkowski, doświadczony instruktor salsy.
Zajęcia odbędą się w trzech blokach: w parach
dla początkujących i zaawansowanych oraz
solo – dla osób bez partnera. Możliwe zapisy
na jeden lub więcej bloków. W cenie bufet
kawowy. Zapisy w sekretariacie LCK.

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.

„Śledzik - bądź razem
z nami”

blok I: 9.00-12.00 - pary początkujące i mniej
umiejące

Wpisowe 15 zł
org. P
 olskie Stowarzyszenie Szczęśliwych
Emerytów i Diecezjalne Centrum
Edukacyjne w Legnicy

blok II: 12.15-14.15 - salsa solo
blok III: 15.00-19.00 - pary zaawansowane
(kontynuacja wcześniejszych warsztatów)

Sala Maneżowa, ul. Chojnowska

▸ 27.02

▸ 2,9,16,23.02
piątki, godz. 16.00

Klub „+50”
Kuźnia pomysłów zagospodarowania wolnego
czasu na emeryturze (spotkania hobbystów,
miłośników gier i zabaw).

wtorek, godz. 18.00

„Książka na prowincji”
Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki

Siedziba PSSE, ul. Zielona

wstęp bezpłatny
org. P
 olskie Stowarzyszenie Szczęśliwych
Emerytów

Provincia Cafe Bistro Bar,
ul. Złotoryjska

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

Wpisowe 20 zł
org. Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych
Emerytów i Diecezjalne Centrum
Edukacyjne w Legnicy

▸ Zgłoszenia
do 5.03
„Wierszem malowane”
Konkurs plastyczny do utworów Wandy
Chotomskiej z książki pt. „Dzieci Pana Astronoma” adresowany do uczniów klas III i IV SP.
Rozstrzygnięcie konkursu 14 III 2018 godz.
13.00 (regulaminy na stronie www.biblioteka.
legnica.eu)

STREFA SENIORA

Opłata 60/40/80 zł
org. LCK

Centrum Spotkań im Jana Pawła II
w Legnicy, pl. Kard. S. Wyszyńskiego

Integracyjne roztańczonych, rozbawionych i roześmianych na koniec karnawału
w cieple życzliwości, dobrej muzyki, wyjątkowo smakowitym śledziku, zawsze
gorącej kawie i herbacie. Kreatywne stroje
i dekoracje, konkursy i miłe niespodzianki.

EDUKACJA

▸ 24.02

Filia nr 4 LBP, ul. J. Heweliusza

wstęp bezpłatny
org. LBP

udział bezpłatny
org. LBP

▸ 31.01-21.03
środy, godz. 18:30-20.00

II Stopień nauki tańca
towarzyskiego
Kurs dedykowany jest osobm, które wcześniej
ukończyli pierwszy stopień nauki tańca i chcieliby poszerzyć swoje umiejętności taneczne.

Sala Maneżowa

odpłatność 180 zł
org. LCK

▸ 6,20,27.02
wtorki, godz. 16.00

Obywatelska Kawiarenka
„Spotkaj się z nami!”

Siedziba PSSE, ul. Zielona

wstęp bezpłatny
org. P
 olskie Stowarzyszenie Szczęśliwych
Emerytów

poniedziałek

Eliminacje rejonowe
konkursu „Poznajemy
Ojcowiznę”
Biuro PTTK Legnica
udział bezpłatny
org. PTTK Legnica

KONKURSY

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

▸ 12.02

KONKURSY
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▸ 17.02

▸ 5-26.02

sobota, godz. 10.00

KLUB MIŁOŚNIKÓW
FILMU

Dolnośląski Konkurs
Piosenki Dziecięcej
DZIECIOPIEWY
Już po raz kolejny do Legnicy przyjadą młodzi
wokaliści aby zaprezentować piosenki z repertuaru dziecięcego.

regularnie pojawiającym się w okolicy żołnierzom. Konflikt zbrojny w okolicy nabiera jednak
na sile. Po jednej z bitew Ivo znajduje ocalałego
z potyczki, rannego Czeczena Ahmeda. Nie
zważając na niebezpieczeństwo zabiera go do
swojego domu. Grzebiący zmarłych Gruzinów
Markus znajduje tymczasem młodego rannego
5 lutego, godz. 18:00
Gruzina o imieniu Niko. Bezstronni plantatorzy
POKÓJ
mają teraz pod swoim dachem żołnierzy wrogich
sobie armii. Czy mężczyźni będą potrafili się
Reż. Lenny Abrahamson. Wyst.: Brie Larson, porozumieć i w małej abchaskiej wiosce nie
Jacob Tremblay, Joan Allen, William H. Macy. rozleje się więcej krwi?
Irlandia / Kanada, 2015, 118 min.

FILM

MCK, ul. Mickiewicza

19 lutego, godz. 18:00

udział bezpłatny
org. MCK

▸ 21.02
środa, godz. 14.00

Turniej Szkół
Podstawowych „Legnica
moje miasto”
W turnieju wiedzy o Legnicy wezmą udział
Szkoły Podstawowe z Legnicy. Reprezentacje
zgłoszonych szkół zmierzą się m.in. w następujących konkurencjach: prezentacja szkół,
znajomość topografii miasta, quiz o Legnicy,
prezentacja ulotki lub plakatu reklamującego
miasto, rozsypywanka o parku miejskim, quiz
wiedzy o TPD.

Szkolne Schronisko Młodzieżowe,
ul.Jordana

Wstęp: S
 zkoły Podstawowe po uprzednim
zgłoszeniu
org. TPD w Legnicy

KAMPER
Reż. Łukasz Grzegorzek. Wyst.: Piotr Żurawski,
Marta Nieradkiewicz, Jacek Braciak, Sheily
Jimenez. Polska, 2016, 89 min.
Jack ma pięć lat, gdy dowiaduje się od mamy, że
pokój, w którym mieszka z nią od urodzenia, nie
jest całym światem. Wychował się tu, myśląc,
że po drugiej stronie ścian jest pustka. Teraz
matka decyduje się powiedzieć mu prawdę
i z jego pomocą podjąć walkę o wolność. Od
prawie 6 lat są tu więzieni przez człowieka,
który każe nazywać się Dużym Nickiem. Izoluje
ich od świata, grożąc, że próba ucieczki zostanie
ukarana śmiercią. Mama obmyśla niezwykle
ryzykowny plan, którego głównym bohaterem
ma być właśnie Jack.

Para trzydziestolatków, kiedyś zakochani w sobie do szaleństwa, dziś muszą zdecydować, czy
kolejny krok w życiu zrobią razem czy osobno.
Mania i Kamper. Ona jest ambitna, pracowita
i zdolna. Kocha gotowanie I chce poświęcić
Kino Piast, ul. Biskupia
się swojej pasji na dobre. On jest wiecznym
wstęp: miesięczna składka członkowska
chłopcem, który pracuje jako tester gier komputerowych i bardzo ceni sobie swoje życie bez
większych zobowiązań. Kiedy w jej życiu pojawia
się dojrzały mężczyzna, uznany szef kuchni
12 lutego, godz. 18:00
i uosobienie sukcesu, Mania zacznie zastanawiać
MANDARYNKI
się, czy pociąga ją jeszcze beztroski urok jej
męża. Czy na pewno chce spędzić z nim resztę
Reż. Zaza Urushadze. Wyst.: Lembit Ulfsak,
życia? Kamper musi się ogarnąć. Zacznie jednak
Giorgi Nakashidze, Elmo Nüganen, Raivo Trass.
od romansu z nauczycielką hiszpańskiego...
Gruzja / Estonia, 2013, 87 min.

26 lutego, godz. 18:00

KWIAT RÓWNONOCY

▸ 26.02

Reż. Yasujiro Ozu. Wyst.: Shin Saburi, Chieko
Naniwa, Nobuo Nakamura, Keiji Sada. Japonia,
1958, 118 min.

poniedziałek, godz. 17.00

Podsumowanie
Ogólnopolskiego
Konkursu Plastycznego
„NA SKRZYDŁACH
WYOBRAŹNI”
Uroczyste nagrodzenie laureatów i otwarcie
wystawy konkursu.

MCK, ul. Mickiewicza
udział bezpłatny
org. MCK

Jesień – ulubiona pora roku poetów i melancholików – to też czas, w którym w jednych
z sadów w Abchazji dojrzewają mandarynki.
Od morza wieje jeszcze ciepły wiatr, lasy na
wzgórzach pokrywają się złotymi liśćmi. Jest
rok 1992, więc ciszę przerywają odgłosy toczącej
się wokół wojny. Mało kto je słyszy, bo okolica
zagrożona wojenną pożogą jest już praktycznie
wyludniona. Swoich domów nie opuścili tylko
bezstronni Estończycy – Markus i jego sąsiad.
Córka Iva wróciła do Estonii, uciekła przed
wojną. Mężczyzna nie ma w sobie siły, by zerwać
więź z przeszłością i opuścić miejsce, w którym
została pochowana jego żona. Markus pielęgnuje
sad mandarynkowych drzew, Ivo wyplata kosze,
w których obaj plantatorzy sprzedają owoce

Pierwszy film Ozu w technice kolorowej. Wataru Hirayama jest tokijskim biznesmenem,
który pośredniczy między parami pragnącymi
małżeństwa. Pewnego dnia zwraca się do niego
stary przyjaciel z dzieciństwa z prośbą o pomoc
w sprawie córki Fumiko, która uciekła z domu.
Do jego biura przychodzi również młody mężczyzna o imieniu Taniguchi, prosząc o rękę jego
córki Setsuko. Doprowadza to do konfrontacji
dziewczyny z ojcem, który nie jest zadowolony
z tego, że próbuje ona sobie ułożyć życie bez
jego pomocy.
KMF 15 zł
org. LCK
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FILM

▸ 21.02
środa, godz. 11.00

Klub Filmowy Osób Niewidomych
Projekcja filmu z audiodeskrypcją
(szczegóły pod numerem tel. 76 722 60 14)

Filia ZMiS LBP, ul. A. Mickiewicza
wstęp bezpłatny
org. PZN/LBP

Galeria Sztuki
pl. Katedralny 1, tel. 76 862 06 94
www.galeria.legnica.pl

Szkolne Schronisko Młodzieżowe
ul. H. Jordana 17, tel. 76 862 54 12
www.ssm.legnica.eu

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

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

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

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

Legnickie Centrum Kultury
ul. Chojnowska 2, tel. 76 723 37 00
www.lck.art.pl

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

Zespół Szkół Muzycznych
ul. Chojnowska 2
tel./fax 76 86 226 36

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

Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych
Emerytów
ul. Witelona 10, tel. 604 184 190

Klub Karate Shotokan TORA
Adama Mickiewicza 21
tel.76 722 13 57

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

Stowarzyszenie Grody Piastowskie
Polkowice, ul. Kalinowa 3
tel. 601 593 964

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

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

Stowarzyszenie „Kobiety Europy”
ul. Kasprowicza 61, tel. 697 833 192

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

Stowarzyszenie Kulturalne „Krajobrazy”
ul. Zielona 5/6, tel. 76 86 23 832

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

Towarzystwo Miłośników Legnicy „Pro
Legnica”
Rynek 5/6, tel. 76 852 59 48

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

Zarząd Oddziału PTTK
Rynek 27, tel. 76 856 51 63

Provincia Cafe Bistro Bar
ul. Złotoryjska 25
tel. 601 413 775

Teatr im. Heleny Modrzejewskiej
Rynek 39, tel. 76 723 35 05
www.teatr.legnica.pl
Klub Mieszkańców „Agatka
ul. Artyleryjska 40f (pawilon)
tel. 76 72 30 983
Spółdzielczy Dom Kultury „Kopernik”
ul. Koziorożca 9, tel. 76 723 09 82
Spółdzielczy Dom Kultury „Atrium”
ul. Pomorska 19, tel. 76 856 11 61

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
im. Witelona
ul. Sejmowa 5a; tel. 76 723 21 50

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

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

