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▸ 2.03
piątek, godz. 17.00

Koncert „Żołnierze 
Wyklęci”
W ramach obchodów setnej rocznicy odzyska-
nia przez Polskę niepodległości MCK zaprasza 
na Dzień Pamięci o Żołnierzach Wyklętych. 
Wystąpi Teatr Młodzieżowy CAMEO oraz 
wokaliści z Akademii Piosenki.

MCK, ul. Mickiewicza
wstęp bezpłatny
org. MCK

▸ 9.03
piątek, godz. 16.30

XVI Międzynarodowy 
Konkurs Skrzypcowy 
„Młody Paganini”
Ogłoszenie wyników, rozdanie nagród  
i koncert laureatów.

Sala Królewska Akademii Rycerskiej
wstęp bezpłatny
org. Zespół Szkół Muzycznych w Legnicy

▸ 10.03
sobota, godz. 10.00

Muzyczna Bitwa Radia 
Wrocław 2018 - Eliminacje 
w Legnicy
Po raz trzynasty Radio Wrocław organizuje 
konkurs mający na celu promowanie młodych, 
amatorskich zespołów z całego Dolnego 
Śląska. Do każdej edycji zgłasza się ponad 
100 grup, w sumie na antenie Radia Wrocław 
zaprezentowało się blisko 1000 wykonawców.

Klub „Spiżarnia”, ul. Piastowska
wstęp bezpłatny
org. Radio Wrocław, LCK

▸ 10.03
sobota, godz. 13.30

Wiosenne wietrzenie szaf 
Początek marca to dobry czas, żeby przejrzeć 
swoje szafy i przewietrzyć je z ubrań, które już 
nas nie cieszą, jak dawniej. Takie ciuchy aż się 
proszą, żeby spakować je do walizki i wybrać 
się do SDK „Kopernik”, gdzie przy kawie i ciast-
kach być może uda się je wymienić na… inne 
ubrania lub biżuterię. Mile widziane również 
akcesoria dziecięce. Stoiska z rękodziełem, 
pokaz makijażu, porady dietetyczne, domowe 
przetwory. (Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie 
chęci uczestnictwa)

SDK Kopernik
wstęp bezpłatny
org. SDK Kopernik

▸ 3.03
sobota, godz. 9.30

X Przegląd Zbiorów 
Młodych Kolekcjonerów 
i Hobbystów
Zapraszamy młodych kolekcjonerów i hobby-
stów, w wieku 6 -19 lat, do zaprezentowania 
swoich zbiorów. Dla najlepszych kolekcji prze-
widujemy bony towarowe, nagrody rzeczowe, 
wejściówki do Play City i inne. Zgłoszenia 
w biurze TPD.

Galeria Piastów,
zapisy
org. TPD w Legnicy, Galeria Piastów

▸ 3.03
sobota, godz. 16.00

Spektakl familijny 
„BAŚŃ O PIĘKNEJ 
PARYSADZIE I O PTAKU 
BULBULEZARZE”
Oparta na Księdze tysiąca i jednej nocy opo-
wieść o rozkapryszonej księżniczce, która dla 
błahej zachcianki wyprawia braci w nadzwyczaj 
niebezpieczną podróż. Kiedy jednak ulegają 
złym mocom i zostają obróceni w kamień, 
w Parysadzie budzi się odwaga i poświęcenie: 
rusza na ratunek, nie zważając na jakiekolwiek 
przeszkody. Czy zdoła ocalić ukochanych braci 
i dowiedzieć się, co tak naprawdę jest w życiu 
ważne? Baśń o pięknej Parysadzie i o ptaku 
Bulbulezarze to jedna z Klechd sezamowych 
Bolesława Leśmiana, łącząca tajemniczą atmos-

ferę Orientu z nieposkromioną wyobraźnią 
wielkiego polskiego poety. Napisana piękną 
polszczyzną bajka stanowi odtrutkę na pełne 
przemocy i hałasu współczesne produkcje tele-
wizyjne. Inscenizacja z niezwykłymi animacjami 
na pewno spodoba się dzieciom, ale bez wątpie-
nia także dorośli obejrzą ją z zapartym tchem.

Scena Gadzickiego
bilety 30/25 zł
org. Teatr im. H. Modrzejewskiej
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▸ 10.03
sobota, godz. 12.00-20.00

PALMIARNIA KOBIETOM
Palmiarnia dzieciom, godz. 12-15
zapraszamy wszystkie dzieci do tworzenia 
kwiatów dla swoich mam, sióstr i koleżanek. 
Będzie je można podarować jako prezent.

Palmiarnia kobietom, godz. 16-20
Porozmawiamy, bardzo kobieco z kobietą, 
o kobietach, u kobiety. 

Spotkanie z Kobietą:
Recital Marzeny Kipiel- Sztuki. 

Palmiarnia w Parku Miejskim
wstęp bezpłatny
org. Urząd Miasta Legnicy

PREMIERA

▸ 9 i 11.03
piątek i niedziela, godz. 19.00

Recital Zuzy Motorniuk  
„Ta piosenka brzmi 
znajomo”
Zestaw hitów z minionych dekad, które – od-
świeżone przez aranżacje Łukasza Matuszyka 
i świetne tłumaczenia Zuzy Motorniuk – w każ-
dym widzu obudzą sentyment za przeszłością.

Caffe Modjeska
Bilety 30 zł
org. Teatr im. H. Modrzejewskiej
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niedziela, godz. 6.00

Jarmark Staroci

Rynek
wstęp bezpłatny
org. TML „Pro Legnica”

▸ 13.03
wtorek, godz. 18.00 

„Legniczanie znani  
i lubiani”
Spotkanie z Arturem Guzickim, dziennikarzem, 
autorem książki „Przygody Julka”.

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

▸ 16.03
piątek, godz. 18.00 

Wernisaż MAŁGORZATY 
MAĆKOWIAK  
malarstwo
Małgorzata Maćkowiak mieszka i pracuje 
w Serbach k/ Głogowa. Ukończyła ASP we 
Wrocławiu; dyplom na Wydziale Architektu-
ry Wnętrz, aneks – na Wydziale Malarstwa. 
W 2011 r. uzyskała tytuł doktora sztuk 
pięknych na Wydziale Malarstwa i Grafiki 
Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Jej 
prace znajdują się w zbiorach prywatnych 
w Polsce, Niemczech, Holandii, Szwecji, Danii, 
Włoszech, USA, jak również w kolekcjach 
muzealnych (Polska, Czechy, Niemcy). Upra-
wia malarstwo, rysunek i fotografię, od czasu 
do czasu pisze o sztuce. Od 1993 roku zajmu-
je się również edukacją artystyczną.

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

▸ 18.03
niedziela, godz. 18.00 

Koncert „Rozkwitały pąki 
białych róż” 100-lecie 
Niepodległości 1918-2018
Wystąpią: Magdalena Marchewka - sopran, 
Agnieszka Justyna Szumiło - sopran, Ja-
dwiga Postrożna - mezzosopran, Mirosław 
Gotfryd - baryton, Natalya Gaponenko - for-
tepian, Paweł Wrzecionowski - fortepian

I LO
wstęp bezpłatny
org. Fundacja Promocji  
i Rozwoju Sztuki „SOPRANO”

▸ 19.03
poniedziałek, godz. 16.30

Imieniny Marszałka 
Józefa Piłsudskiego 
koncert w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół 
Muzycznych w Legnicy.

Sala Królewska Akademii Rycerskiej
Zaproszenia (do odebrania w Galerii Saty-
rykon oraz w Biurze Poselskim Poseł  
Ewy Szymańskiej)
org. Biuro poselskie Poseł na Sejm RP  
Ewy Szymańskiej

▸ 17.03
sobota, godz. 20.00

Kminek - koncert 
promujący płytę  
„Kminek 34”
KMINEK to projekt muzyczny, który powstał 
z marzeń oraz z miłości do muzyki, obrazu 
i słowa. Kminek jest rzadkim na polskiej 
scenie muzycznej przykładem dobrego chill 
out’u i zmysłowej elektroniki - jest delikatny, 
kobiecy i piękny. Ray Wilson, były wokalista 
GENESIS, zachwycił się Kminkiem. Zespół 
LAO CHE zaprosił zespół na swój krakowski 
koncert w ramach ostatniej trasy. Debiutancka 
płyta „Kminek 34” ukazała się jesienią 2017 
roku. Trudno się w Kminku nie zakochać! 
Zespół tworzą muzycy z Legnicy i Wrocławia: 
Michalina Maruniak, Jurek Delwo, Paweł Zając 
oraz dodatkowo podczas koncertów: Arek 
Halikowski oraz Paweł Kurek Goście specjalni: 
Patrycjusz Gruszecki, Adam Rorat, Sławek 
Sobieski oraz Sławek Szudrowicz.

Sala Maneżowa Akademii Rycerskiej 
(wejście od ul. Oo. Zbigniewa i Michała)
bilety 20 zł 
org. LCK

▸ 22.03
czwartek, godz. 17.30

Wiosenne prezentacje 
muzyczne.
Dzieci z „Klubu Malucha” i „Studia Piosenki” 
SDK Kopernik wystąpią w koncercie wio-
sennym.

SDK Kopernik
wstęp bezpłatny
org. SDK Kopernik

▸ 23.03
piątek, godz. 17.00

Urodziny Sary Nowak
Sara to wielka bohaterka, bo od blisko trzech 
lat walczy z neuroblastomą. W styczniu 2017 r. 
w SDK „Kopernik” odbył się bal charytatywny, 
na którym zbierane były środki na jej leczenie. 
Dzisiaj Sara czuje się coraz lepiej i dlatego 
zaprasza wszystkich na swoje urodziny. 
W programie: tańce-hulańce z DJ Marcyśką, 
występ Złotych Dzieci, słodki poczęstunek 
i inne niespodzianki.

SDK Kopernik
wstęp bezpłatny
org. SDK Kopernik
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▸ 24.03
sobota, godz. 21.00

Spotkanie z twórcami 
spektaklu „Wierna 
wataha” – Katarzyną 
Dworak i Pawłem Wolakiem
Po sobotnim spektaklu „Wiernej watahy” 
zapraszamy do Caffe Modjeska na rozmowę 
z twórcami - duetem PiK – i aktorami. Spo-
tkanie poprowadzą Katarzyna Knychalska 
i Robert Urbański.

Caffe Modjeska
wstęp wolny
org. Teatr Modrzejewskiej w Legnicy 
oraz Stowarzyszenie Teatr Niezbędnie 
Potrzebny

▸ 27.03
wtorek, godz. 17.00

Wtorek Muzyczny pt. 
„Muzyczne przedwiośnie”
Wystąpią uczniowie Zespołu Szkół Muzycz-
nych w Legnicy

Muzeum Miedzi, Akademia Rycerska
wstęp bezpłatny 
org. ZSMuz w Legnicy,

▸ 27.03
wtorek, godz. 18.00

57. Międzynarodowy   
Dzień Teatru
Wernisaż wystawy 
zdjęć Karola Budrewicza 
„Wielkie Świętowanie” 
Wspomnienie jubileuszu
Z okazji święta teatru na całym świecie otwo-
rzymy wystawę zdjęć Karola Budrewicza, uka-
zujących z różnych – niekiedy zaskakujących 
– stron wydarzenia niedawno świętowanego 
jubileuszu 40-lecia polskiej sceny w Legnicy.
Autor fotografii Karol Budrewicz jest od lat 
związany z Teatrem Modrzejewskiej w Legnicy. 
To jeden z najlepszych polskich fotografików 
teatralnych, finalista ogólnopolskiego Kon-
kursu Fotografii Teatralnej, organizowanego 
w 2017 roku przez Instytut Teatralny im. 
Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie.

Hall Starego Ratusza
Wstęp bezpłatny
Org. Teatr im. H. Modrzejewskiej

▸ 1-29.03
czwartki, godz. 16.30

Błyskawiczny Turniej 
Szachowy

DK „Atrium”
wstęp bezpłatny
org. DK „Atrium”

▸ 2-30.03
piątki, godz. 16.30

Turniej w Szachach 
Szybkich

DK „Atrium”
wstęp bezpłatny
org. DK „Atrium”

▸ 3.03
sobota

Ekstremalne rozciąganie 
- kurs 
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

Akademia Avatara, ul. Św. Piotra
koszt 30/40 zł
org. Akademia Avatara

▸ 4.03
niedziela

BIEG TROPEM WILCZYM
Bieg Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych
Impreza ma charakter sportowo-rekreacyjny 
i związana jest z obchodami Narodowego Dnia 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 

O godz. 10.30 pobiegną dzieci i młodzież  na 
dystansach 200,300,600, 800 m. 

O godzinie 12.00 ruszy bieg  główny na dystan-
sie 1963 m i bieg na 5 km.

W biegu głównym zastosowany zostanie 
elektroniczny pomiar czasu, zgłoszenia na 
stronie www.osir.legnica.eu  w zakładce Bieg 
Tropem Wilczym

Park Miejski
Wpisowe 5 zł/20 zł/30 zł  
org. OSiR

▸ 9.03
piątek, godz. 15.00

Turniej Łuczniczy o Puchar 
Prezesa SM „Piekary”

DK „Atrium”
wstęp bezpłatny
org. DK „Atrium”

▸ 7.03
godz. 16.00

Kurs samoobrony dla osób 
niepełnosprawnych
5 spotkań, kurs rozpoczynamy 07.03.2018 r.
Kontakt: e-mail shodan_legnica@wp.pl, kom. 
605-392-308

Zespół Szkół Ogólnokształcących  
nr 4 im. Bohdana Ihora Antonycza,  
ul. Tarasa Szewczenki
koszt 25 zł
org. Klub Sztuki Walki „Shodan”
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▸ 10.03
sobota, godz. 9.00

V Rajd Goździka
wycieczka autokarowo - piesza - z zakończe-
niem w Muchowie  

PTTK
koszt 65/70 zł
org. PTTK

▸ 14 i 21.03
LEGNICKI WIELOBÓJ 
PRZEDSZKOLAKÓW
Półfinały: 
14.03.  
(I grupa – godz. 9.30, II grupa – godz. 11.00) 

15.03  
(III grupa godz. 9.30 , IV grupa- godz. 11.00) 

Finały: 21.03., godz. 10.00 
W zmaganiach udział wezmą dziesięciooso-
bowe reprezentacje legnickich przedszkoli. 
Wielobój składać się będzie z dwóch etapów: 
półfinałów, w którym uczestniczą wszystkie 
przedszkola i finału, z udziałem 5 reprezentacji 
przedszkoli – zwycięzców półfinałów. Dzieci 
rywalizować będą w prostych konkurencjach 
sprawnościowych. Wszystkie uczestniczące 
przedszkola zostaną nagrodzone sprzętem 
do gier i zabaw, a startujące dzieci drobnymi 
upominkami. Triumfatorzy otrzymają medale, 
puchary i dyplomy.

hala ul. Lotnicza
udział bezpłatny
org. OSiR

▸ 10.03
sobota, godz. 11.00

Wygibasy – mamy 
i bobasy
Zajęcia dla mam oraz dzieci w wieku do 12 mie-
sięcy. Ćwiczenia wzmacniające, poprawiające 
koordynację i kondycję ruchową mamy, a także 
zabawy poprawiające nastrój ich pociech, które 
na koniec spotkania zostaną uszczęśliwione 
masażem wykonanym przez mamy. Należy 
zabrać ze sobą matę do ćwiczeń oraz kocyk 
i zabawki dla malucha. Zajęcia prowadzi Na-
talia Więcław – magister fizjoterapii.
Obowiązują zapisy w SDK „Kopernik” do 
08.03.2018 r.

SDK Kopernik
koszt 15 zł
org. SDK Kopernik

▸ 10.03
sobota, godz. 16.00

Zdrowy kręgosłup  
z elementami jogi
Nie trzeba stać na głowie ani zakładać stóp na 
szyję, żeby poczuć, co naszemu ciału daje joga. 
Spotkanie nie tylko dla pań, którym nieobce są 
najmodniejsze w tym sezonie asany, ale przede 
wszystkim dla chcących spróbować odrobinę 
innego rodzaju gimnastyki dla naszego ciała 
i duszy. Zapisy: Marzena Andrzejewskiej tel. 
533 317 080

SDK Kopernik
koszt 20 zł
org. SDK Kopernik

▸ 17.03
sobota, godz. 8.45

XIV Rajd na Powitanie 
Wiosny - Mściwojów

PTTK
koszt 30/25 zł
org. PTTK

▸ 17.03
sobota, godz. 9.30

Turniej Tenisa Stołowego 
dla Amatorów 
pod patronatem Radnych Miasta Legnicy – 
Ewy Czeszejko-Sochackiej i Piotra Żabickiego

DK „Atrium”
wstęp bezpłatny
org. DK „Atrium”

▸ 24.03
sobota, godz. 9.30

Młodzieżowe Grand Prix 
Legnicy w Szachach
Cykliczny turniej dla dzieci i młodzieży

DK „Atrium”
wstęp bezpłatny
org. DK „Atrium”

▸ 17.03
sobota, godz. 11.00

Turniej „Przygoda 
z warcabami” 
Zapraszamy wszystkie dzieci w wieku 7-10 lat 
do udziału w turnieju warcabowym. Zapisy 
w dniu turnieju.

MCK
ul. Mickiewicza
wstęp bezpłatny
org MCK▸ 14.03

środa, godz. 18.00

Kurs samoobrony dla kobiet
6 spotkań, kurs rozpoczynamy 14.03.2018 r.
Kontakt: shodan_legnica@wp.pl, kom. 605-
392-308

Szkoła Podstawowa nr 16, |ul. Tatr-
zańska
koszt 120/100 zł
org.  Klub Sztuki Walki „Shodan”, klub 

sportowy „Wankan”

▸ 10.03
sobota, godz. 12.30

Kręgosłup lubi tańczyć
Zadbaj o swój kręgosłup, fundując mu ogrom 
przyjemności, jaką daje zdrowy taniec. Zajęcia 
tylko dla pań. Bez ograniczeń wiekowych. 
Obowiązuje wygodny strój, o dobry nastrój 
zadba instruktorka.
Zapisy: Marzena Andrzejewska tel. 533 
317 080

SDK Kopernik
koszt 20 zł
org. SDK Kopernik
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▸ 24.03
sobota, godz. 10.00

SIATKÓWKA Z PISANKĄ
Zgłoszenia do 23 marca w siedzibie OSiR 
Legnica ul. NMP 7, tel. 76 7233801, e-mail: ci@
osir.legnica.eu 
Turniej rozegrany zostanie w 3 kategoriach: 
szkoły podstawowe/gimnazjalne, ponadgim-
nazjalne oraz w kat. otwartej. Rywalizować 
ze sobą będą drużyny mieszane (minimum 
jedna kobieta w składzie, a w drużynie żeń-
skiej minimum jeden mężczyzna). Zwycięzcy 
zostaną nagrodzeni pucharami. Dla wszystkich 
uczestników słodki poczęstunek
Wpisowe: każdy zawodnik w ramach wpiso-
wego przyniesie własnoręcznie wykonaną 
pisankę. Pisanki zostaną ocenione przez jury. 
Wykonawca najładniejszej pisanki otrzyma 
wielkanocny mazurek.

Hala, ul. Lotnicza
wpisowe
org. OSiR

▸ 24-25.03
sobota i niedziela

Przewodnickie Topienie 
Marzanny 
Wycieczka 2-dniowa autokarowa po Łużycach.

PTTK
koszt 157/162 zł
org. PTTK

▸ 25.03
niedziela, godz. 15.00

Bachata – warsztaty 
taneczne
Bachata to piękny i romantyczny taniec z gorą-
cej Dominikany, który zdobywa coraz większą 
popularność w Polsce. Na zajęcia zapraszamy 
pary, ale jeśli nie masz z kim tańczyć, a chcesz 
spróbować, skontaktuj się z nami – spróbujemy 
coś na to zaradzić.
Zajęcia prowadzą instruktorzy wrocławskiej 
Szkoły Tańca Dance Flow – Klara i Przemek.
Zapisy: Klara tel. 783 952 086, kontakt@
danceflow.pl

SDK Kopernik
koszt 65/70 zł
org. SDK Kopernik

▸ 24-25.03
sobota i niedziela, godz. 11.00/12.00

Cyr Wheel
warsztaty z akrobacji w kole Instruktor: Ewa 
Jankowska Zapisy telefonicznie: 508 844 113

Akademia Avatara, ul. Św.Piotra
koszt 50/80 zł
org. Akademia Avatara
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▸ 10 i 11.03
sobota i niedziela, godz. 16.00 i 12.00

Spektakl familijny 
„BAŚŃ O PIĘKNEJ 
PARYSADZIE I O PTAKU 
BULBULEZARZE”
Spektakl gramy również 6,7,8,9,27,28 
marca (wt. śr. czw. pt. wt. śr.) o godz. 11.00

Scena Gadzickiego
Bilety 25/20 zł
org. Teatr im. H. Modrzejewskiej

▸ 18.03
niedziela, godz. 17.00

Spektakl  
„Mężczyzna idealny”
„Mężczyzna idealny” to komedia romantyczna, 
albo terapeutyczna; jak kto woli. Fabuła spek-
taklu jest bardzo intrygująca. Punkt wyjścia 
stanowi... kryzys gwiazdora. Znany showman 
telewizyjny przeżywa kryzys osobowości 
i zgłasza się na kurację - do kliniki leczenia 
męskich nerwic. Nie podejrzewając, że to 
klinika zupełnie niepodobna do innych. Kieruje 
nią bowiem ekscentryczny profesor psychiatrii, 
który stosuje metody bliższe raczej hippisom 
i playboyom niż naukowej placówce. Jego 
najbliższa współpracowniczka, owładnięta 
manią „wyprodukowania” mężczyzny idealne-
go, pracuje nad swoim tajnym wynalazkiem...

Sala Maneżowa Akademii Rycerskiej 
(wejście od ul. Ojców Zbigniewa  
i Michała)
Bilety 85 zł  
org. Agencja ACT Anna Rutkowska

▸ 4 i 22.03
niedziela i czwartek, godz. 19.00

Monodram Pawła Palcata 
„Maraton/Tren”
Opowieść o rozstawaniu się z najważniejszą 
osobą w życiu każdego człowieka - z matką. 
Głęboko osobiste, przekraczające wszelkie 
konwencje i konwenanse, boleśnie szczere 
wyznanie Pawła Palcata, który organizuje 
żałobną ceremonię, aby tym lepiej przyjrzeć 
się urodzie życia.

Scena na Strychu
Bilety 20 zł
org. Teatr im. H. Modrzejewskiej

▸  15,16,17, 
18.03

Spektakl „Lekcja tańca 
w Zakładzie Weselno-
Pogrzebowym pana 
Bamby”
Surrealistyczna biesiada z ducha Hrabala 
i Haška w niepowtarzalnej atmosferze sto-
licy Czech. Wyczarowany na scenie wieczór 
w sali bankietowej zakładu pogrzebowego, 
„w atmosferze trochę stypy, a trochę wesela” 
zamienia się w święto prawdziwej poezji i hu-
moru – i jeszcze czegoś więcej. A wszystko to 
z piosenkami i muzyką grającej na żywo kapeli 
kierowanej przez Łukasza Matuszyka.

Scena Gadzickiego
Bilety 35/28 zł
org. Teatr im. H. Modrzejewskiej
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▸ od 15.03
KAMIL KUSKOWSKI 
PRACE Z LAT 2012 – 2017
Kuskowski zajmuje się malarstwem, instalacją 
oraz sztuką wideo. Przełamuje schematy 
w myśleniu o sztuce i prowokuje do refleksji 
nad jej instytucjonalną reprezentacją. 
Kamil Kuskowski, ur. 19.07.1973 r. w Zakopa-
nem. Absolwent ASP im. Wł. Strzemińskiego; 
dyplom z wyróżnieniem zrealizował w Pracow-
ni Tkaniny Unikatowej prof. Aleksandry Mań-
czak oraz w Pracowni Malarstwa i Rysunku 
prof. Andrzeja Gieragi. W roku 2012 uzyskał 
tytuł profesora. Od 2010 r. jest związany z Aka-
demią Sztuki w Szczecinie, gdzie pełni funkcję 
Dziekana Wydziału Malarstwa i Nowych 
Mediów oraz funkcję kierowniczą w Pracowni 
Działań Audiowizualnych i Perfomatywnych. 

Galeria Ring, Rynek
wstęp bezpłatny
org. Galeria Sztuki
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▸ 21 i 22.03
środa i czwartek, godz. 11.00

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

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

▸ 23,24,25.03
godz. 19.00

Spektakl „Wierna wataha”
Spektakl Wolaka i Dworak został nasycony 
podniosłą symboliką. Znakomite, majesta-
tyczne, wzbudzające niepokój animacje Ju-
styny Sokołowskiej nawiązują do sakralnego 
malarstwa, motywów biblijnych i mitologicz-
nych. […] Szamaństwo. Akustyczno-wizualna 
psychodelia. A im bliżej finału, tym mroczniej, 
aż po oniryczne sceny, w których ludzie prze-
mieniają się w zwierzęta, zwierzęta w ludzi, 
a woda miesza się z krwią. […] Dzięki symbiozie 
realizatorów, znakomitemu zespołowi Teatru 
Modrzejewskiej, powstał frapujący, perfekcyj-
nie wymyślony i zagrany spektakl.
 Piotr Kanikowski, 24legnica.pl

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

▸ 23.03
piątek, godz. 17.00

Dzień Teatru w MCK
Prezentacje teatralne Obchody Międzynarodo-
wego Dnia Teatru na deskach sceny Młodzie-
żowego Centrum Kultury. Już po raz kolejny 
zaprezentują się wszystkie grupy teatralne 
działające w placówce.

MCK, ul. Mickiewicza
wstęp bezpłatny 
org. MCK

▸ 8.03
czwartek, godz. 17.00

„Piękne i Bestia” 
Jerzy Hoffman i bohaterki jego filmów w kary-
katurach Dariusza Łabędzkiego oraz fotogra-
fiach Zenona Żyburtowicza, zainspirowanych 
filmami Jerzego Hoffmana.

Zamek Piastowski 
Wstęp bezpłatny 
org. Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocław-
iu Instytucja Kultury Samorządu Wojew-
ództwa Dolnośląskiego, Stowarzyszenie 
Kulturalne „Krajobrazy” w Legnicy

▸ 24.03
sobota, godz. 16.00

Mobilny Dom Kultury  
– Teatr Komedia
Dom kultury na kółkach – autokarowa wy-
cieczka do Teatru Komedia we Wrocławiu. 
Zapraszamy na spektakl „Nic nie gra”, będący 
kwintesencją komedii pomyłek i angielskiego 
humoru.

SDK Kopernik
Koszt: 120/130/100/110 zł
org. SDK
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▸ od 15.03
MAŁGORZATA 
MAĆKOWIAK  
Malarstwo
Kluczem do zrozumienia abstrakcjonizmu 
geometrycznego w malarstwie Małgorzaty 
Maćkowiak jest pojęcie tajemnicy. Malarka 
studiowała m. in. architekturę wnętrz i fakt ten 
znajduje swój namacalny wyraz w konstrukcji 
jej prac, gdzie geometryczno-architektoniczny 
nurt wysuwa się na pierwszy plan.
Uprawia malarstwo, rysunek i fotografię, od 
czasu do czasu pisze o sztuce. Od 1993 roku 
zajmuje się również edukacją artystyczną. 

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

▸ do 11.03
Monika Rubaniuk, Jerzy 
Zajączkowski Melanż/
Melange – obiekt, malarstwo, 
instalacja
Wystawa prezentuje prace małżeństwa 
artystów Moniki Rubaniuk i Jerzego Zającz-
kowskiego, absolwentów PWSSP (obecnie 
Akademii Sztuk Pięknych) we Wrocławiu. 
Tytułowy MELANŻ to związek i przenikanie 
się osobowości, zainteresowań i talentów tej 
pary artystów. Rubaniuk i Zajączkowski żyją 
i tworzą razem od 16 lat. Wspólnie prowadzą 
gospodarstwo domowe, wychowują dwie cór-
ki, spędzają wakacje. Na wystawie zobaczymy 
malarstwo abstrakcyjne, pełne zdecydowa-
nych i wyrazistych form geometrycznych, 
instalacje oraz obiekty o biomorficznych 
kształtach, złożonych z multiplikowanych 
kawałków szkła.

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

▸ do 18.03
PIOTR I WITOLD 
ADAMCZYKOWIE 
Podobieństwa i różnice, 
różnice i podobieństwa – 
malarstwo
Wystawa prezentuje prace malarskie braci 
Adamczyków zarówno stworzone przez nich 
niezależnie, jak i wspólne projekty oparte na 
koncepcji jednego lub drugiego artysty. Wy-
brane na wystawę prace pokazują zmagania 
twórców z problemem dwoistości osobowości 
istniejącej w człowieku w kontekście twórczo-
ści bliźniaczej jako nowej artystycznej kreacji. 

Galeria Ring, Rynek
wstęp bezpłatny
org. Galeria Sztuki

▸ do 7.04
55/55. Wystawa 
jubileuszowa
W 2017 r. Muzeum Miedzi w Legnicy święto-
wało 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.

Akademia Rycerska
bilety/ wstęp bezpłatny
org. Muzeum Miedzi

▸ do 21.04
„Zarysek większej całości” 
– wystawa prac Justyny 
Jędrysek
Justyna Jędrysek w 2015 r. uzyskała stypen-
dium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
za wybitne osiągnięcia artystyczne. Od 2016 
roku jest doktorantką w Zakładzie Projekto-
wania Graficznego na macierzystej uczelni. 
Interesuje się projektowaniem graficznym, 
grafiką artystyczną, projektowaniem książek, 
plakatem oraz ilustracją. Swoje prace prezen-
towała na wystawach w Polsce i zagranicą 
min. na Węgrzech, w Serbii, Iranie, Ukrainie, 
Czechach, Luksemburgu, Rumuni, Macedonii, 
Ekwadorze i Meksyku.

Galeria Satyrykon
wstęp bezpłatny
org. LCK

▸ do 28.04
Józef Piłsudski 
w karykaturze
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. Ossoliń-
skich we Wrocławiu.

Muzeum Miedzi, wejście od ul. Św. Jana
bilety/wstęp bezpłatny
org. Muzeum Miedzi
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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 wykorzy-
stania miedzi na przestrzeni dziejów w tech-
nice, 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 
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▸ 1-29.03
„BIBLIOTEKA PRZYJAZNA  
MALUCHOM”

 zajęcia dla dzieci 2-5 letnich z rodzicami  
lub opiekunami, wstęp bezpłatny, org. LBP

1 marca (czwartek), godz. 16.30

„Budzimy wiosnę”
Filia nr 7 LBP, ul. Neptuna 14

2 MARCA (PIĄtek), godz. 16.30

„Z kotkiem za płotkiem”
Filia Dziecięco-Młodzieżowa nr 1 LBP,  
ul. W. Łukasińskiego 30

2 marca (piątek), godz. 17.00

„Bajki grajki”
Filia nr 1 LBP, ul. P. Gojawiczyńskiej 4

3 marca (sobota), godz. 10.00

„Figle muzyczne”
Filia Zbiorów Muzycznych i Specjalnych 
LBP, ul. A. Mickiewicza 26

5 marca (poniedziałek), godz. 16.30

„Gramy w zielone”
Ekobiblioteka LBP, ul. W. Łukasińskiego 30

6 marca (wtorek), godz. 10.30

„Już wiem, już potrafię! 
- Rosnę na wiosnę, czyli 
historia małego pączka”
Filia nr 4 LBP, ul. J. Heweliusza 7

7 marca (środa), godz. 10.00

„Dzień Kobiet”
Filia nr 11 LBP, ul. Drohobycka 1

7 marca (środa), godz. 10.00

„Wielkanocne zwyczaje 
– baranki, pisanki i inne 
niespodzianki”
Filia nr 8 LBP, ul. S. Staszica 1

8 marca (czwartek), godz. 11.00

„Kotki marcowe”
Filia nr 2 LBP, ul. Złotoryjska 100

8 marca (czwartek), godz. 16.30

„Laurka dla Pań”
Filia nr 7 LBP, ul. Neptuna 14

9 marca (piątek), godz. 16.00

„Już przedwiośnie”

Filia nr 5 LBP, ul. Wielogórska 1

9 marca (piątek), godz. 16.30

„Bawimy się z dziećmi” 
– zabawy ruchowo-
plastyczne
Filia Dziecięco-Młodzieżowa nr 2 LBP,  
ul. Pomorska 56

9 marca (piątek), godz. 16.30

„O odwilży i kichaniu 
i o wiosny powitaniu”
Filia Dziecięco-Młodzieżowa nr 1 LBP,  
ul. W. Łukasińskiego 30

9 marca (piątek), godz. 17.00

„Pod lupą-w poszukiwaniu 
wiosny”
Filia nr 1 LBP, ul. P. Gojawiczyńskiej 4

10 marca (sobota), godz. 10.00

„Figle muzyczne”
Filia Zbiorów Muzycznych i Specjalnych 
LBP, ul. A. Mickiewicza 26

12 marca (poniedziałek), godz. 16.30

„Smyk poznaje świat – 
Australia”
Ekobiblioteka LBP, ul. W. Łukasińskiego 30

13 lutego (wtorek), godz. 10.30

„Pierwsze czytanki - 
Przygody Tupcia Chrupcia”
Filia nr 4 LBP, ul. J. Heweliusza 7

15 marca (czwartek), godz. 11.00

„Szukamy wiosny”
Filia nr 2 LBP, ul. Złotoryjska 100

▸ 1.03
czwartek, godz. 9.00

Legnicki Dzień 
Konsumenta
1. Prezentacja Urzędu Komunikacji Elektro-
nicznej pt. „Bądź czujny. Nie daj się wkręcić.”

2. Multimedialna prezentacja SANEPIDU pt. 
„Konsumencie bądź świetny z chemii”

3. Prezentacja Referatu Aktywności Obywatel-
skiej pt. „Konsumencie poznaj Legnicki Budżet 
Obywatelski”

4. Prelekcja Wydziału Środowiska i Gospo-
darowania Odpadami pt. „Zabierz głowę 
na zakupy.”

5. Prelekcja Inspekcji Handlowej pt. „Poznaj 
swoje prawa konsumenckie”

Informacje: Biuro Miejskiego Rzecznika 
Konsumentów, tel. 76 72 12 138

Szkolne Schronisko Młodzieżowe,  
ul. Jordana 17
wstęp bezpłatny 
org. UM Legnica

▸ 1,8,15,22.03
godz. 16.30

Czwartki w bibliotece
1 marca- Kartki wielkanocne

8 marca- Kwiatki i Kartki z okazji Dnia Kobiet

15 marca- Dekoracje z jajem w tle

22 marca - Zajączki, pisanki i inne świąteczne 
malowanki

Zapraszamy dzieci wraz z rodzicami do 
wykonania własnoręcznych dzieł, do wspól-
nego spędzenia czasu  w sposób atrakcyjny 
i twórczy .

MCK,ul. Rataja
wstęp bezpłatny
org. MCK
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▸ 5.03
poniedziałek, godz. 16.30

„W służbie zdrowiu”
Przedstawienie sekcji teatralnej „To i Owo” pod 
kierunkiem Agnieszki Muszyńskiej. Spotkanie 
cyklu „Super babcia, super dziadek”.

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

▸ 2-30.03
piątki, godz. 15.00

Otwarta Pracownia Sztuki 
Otwarta Pracownia Sztuki działająca przy 
legnickiej Galerii Sztuki zaprasza dzieci oraz 
młodzież na bezpłatne i otwarte warsztaty 
plastyczne. Zajęcia są bezpłatne. My zapew-
niamy materiały plastyczne, wy zabezpieczcie 
swoje ubrania! Spotykamy się w  piątki w Ga-
lerii Sztuki, Pl. Katedralny 1.

2.03.2018 r. (piątek), godz. 15-18
Decoupage – prezenty z okazji Dnia Kobiet    

9.03.2018 r. (piątek), godz. 15-18
Stemplowanie – działania artystyczne 
na tapecie

16.03.2018 r. (piątek), godz. 15-18
Wiosna tuż tuż… – wiosenne wianki

30.03.2018 r. (piątek), godz. 15-18
Ozdoby wielkanocne – działania twórcze

Galeria Sztuki
wstęp bezpłatny
org. Galeria Sztuki

▸ 6.03
wtorek, godz. 10.00

Dolnośląski Przegląd 
Pieśni i Piosenki 
Patriotycznej 
XII edycja przeglądu pod nazwą: „Moją ojczy-
zną Polska jest”. Eliminacje rejonowe.

MCK, ul. Mickiewicza 3
wstęp bezpłatny
org. MCK

▸  1,8,15,22, 
29.03

czwartek, godz. 10.00

Rękodzieło  
- sposób na nudę
Cotygodniowe spotkania miłośników robótek 
ręcznych

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

▸  2,9,16,23, 
30.03

piątki, godz. 13.00

„Twórcze piątki”
zajęcia plastyczne dla dzieci

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

▸ 1,8,15,22.03
godz. 16.00

Maturalne last minute 
z języka polskiego
Maturalny niezbędnik dla tegorocznych ma-
turzystów. Doskonała okazja, żeby powtórzyć 
najistotniejsze zagadnienia oraz rozwinąć język 
i pióro tuż przed jednym z najważniejszych 
egzaminów w życiu młodego człowieka.

SDK Kopernik
koszt 50/60 zł
org. SDK Kopernik

15 marca (czwartek), godz. 16.30

„Oznaki wiosny”
Filia nr 3 LBP, ul. Głogowska 75

15 marca (czwartek), godz. 16.30

„Świąteczna  
dekoracja stołu”
Filia nr 7 LBP, ul. Neptuna 14

16 marca (piątek), godz. 16.30

„Pisanki, kraszanki czyli 
Święta Wielkanocne 
z wiosną w tle”
Filia Dziecięco-Młodzieżowa nr 1 LBP,  
ul. W. Łukasińskiego 30

16 marca (piątek), godz. 17.00

„Wiosenne muzykowanie”
Filia nr 1 LBP, ul. P. Gojawiczyńskiej 4

19 marca (poniedziałek), godz. 16.30

„Koci świat”
Ekobiblioteka LBP, ul. W. Łukasińskiego 30

20 marca (wtorek), godz. 10.30

„Cztery pory roku malucha 
- Pani Wiosna”
Filia nr 4 LBP, ul. J. Heweliusza 7

22 marca (czwartek), godz. 11.00

„Wielkanocny zajączek”
Filia nr 2 LBP, ul. Złotoryjska 100

23 marca (piątek), godz. 16.30

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

26 marca (poniedziałek), godz. 16.00

„Wiosenne porządki”
Filia nr 9 LBP, ul. II Armii Wojska  
Polskiego 1

29 marca (czwartek), godz. 17.00

„Powiedz to bez słów. 
Gesty ciałem”
Filia nr 6 LBP, ul. Bieszczadzka 1

E
D

U
K

A
C

JA



LEGNICKI INFORMATOR KULTURALNY • Marzec 201812

E
D

U
K

A
C

JA

▸  5,12,19, 
26.03

godz. 16.00

Twórcze poniedziałki 
w MCK
5 marca -  Opakowania prezentów na Dzień 

Mężczyzny

12 marca -  Wytłaczankowy Wielkanocny 
Kogucik

19 marca -  Motyle z papieru na Dzień 
Wiosny

26 marca - Jajkowe kartki

Zapraszamy dzieci wraz z rodzicami do 
kreatywnego spędzania wolnego czasu

MCK, ul. Mickiewicza
wstęp bezpłatny
org. MCK

▸  6,13,20,27.03
wtorki, godz. 15.00

Warsztaty rękodzieła 
artystycznego sekcji 
kreatywnej „Złote ręce”

Filia DM nr 1, ul. W. Łukasińskiego
wstęp bezpłatny
org. LBP

▸  5.03
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

▸  6.03
poniedziałek, godz. 15.00

„Cała Polska Czyta 
Dzieciom”- głośne 
czytanie
Głośne czytanie dzieciom, godz. 9.30 
Filia nr 8 LBP, ul. S. Staszica 1

Głośne czytanie dla 5-latków, godz. 10.00
Filia nr 1 LBP, ul. P. Gojawiczyńskiej 4

wstęp bezpłatny,
org. LBP

▸  6.03
wtorek, godz. 16.30

„Klub czytających 
rodziców”

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

▸  8.03
czwartek, godz. 18.00

Wykład pt. „Inspiracja 
i motywy twórczości 
Vlastimila Hofmana”
Wykład wygłosi o. Józef Szańca OFMConv 
(dyrektor Katolickiego Liceum Ogólnokształ-
cącego im. św. Franciszka z Asyżu w Legnicy, 
profesor Wyższego Seminarium Duchownego 
Diecezji Legnickiej),

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

w Legnicy

▸  10.03
sobota, godz. 10.00

Warsztaty scrapbooking - 
KARTKA WIELKANOCNA 
Zapraszamy do stworzenia unikatowych 
i jedynych w swoim rodzaju kartek metodą 
„scrapbooking”. Zapisy w sekretariacie MCK 
ul. Mickiewicza

MCK, ul. Mickiewicza
koszt 25 zł
org. MCK

▸  8,22.03
czwartki, godz. 19.00

Spotkania Dyskusyjnego 
Klubu Książki Fantasy

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

▸  7-28.03
środy, godz. 17.45

Warsztaty szycia  
na maszynie
Kreatywne spotkania dla tych, którzy kiedyś 
już próbowali swoich sił z maszyną do szycia 
i dla tych, którzy dopiero zaczynają przygodę 
z szyciem. Cykl warsztatów, których efektem 
będzie samodzielnie uszyte ubranie. Tak, to 
możliwe! Zajęcia prowadzi zawodowa kraw-
cowa. Zapisy SDK „Kopernik”.

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

▸  6-27.03
wtorki, godz. 16.30

Spotkanie Stowarzyszenia 
Osób Niepełnosprawnych 
„NADZIEJA”

DK „Atrium”
wstęp bezpłatny
org. DK „Atrium”
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▸  10.03
sobota, godz. 12.00

Filcownia – zrób sobie 
broszkę
Warsztaty rękodzieła artystycznego dla pań, 
którego efektem będzie samodzielnie wyko-
nana biżuteria. Zajęcia poprowadzi Ewa Siudak 
– rękodzielniczka.
Obowiązują zapisy w SDK „Kopernik” do 
08.03.2018 r.

SDK Kopernik
koszt 25 zł
org. SDK Kopernik

▸  14,22.03
„Moje małe muzykowanie”
Muzyka, instrumenty, zabawa. Spotkanie 
z animatorem kultury, Janem Plewczyńskim.

14 marca środa, godz. 9.00
Filia nr 8 LBP, ul. S. Staszica 1

22 marca czwartek, godz. 10.00
Filia nr 7 LBP, ul. Neptuna 14

wstęp bezpłatny
org. LBP

▸  10.03
sobota, godz. 16.00

Hortiterapia – 
wielkanocne stroiki
Warsztaty małego ogrodnika dla dzieci od 10 
roku życia. Będziemy sadzić rośliny i tworzyć 
piękne kompozycje na stół wielkanocny. 
Zajęcia prowadzi dyplomowana hortitera-
peutka.
Zapisy: Ania tel. 504 041 599

SDK Kopernik
koszt 30 zł
org. SDK Kopernik

▸  10.03
sobota, godz. 13.30

Scrapbookingowe cuda – 
przepiśnik
Zapraszamy wszystkie panie na warsztaty 
scrapbookingowe, w trakcie których powstaną 
notatniki na tajemne receptury wielowieko-
wych tradycji kulinarnych Waszych rodzin.
Zajęcia prowadzi Joanna Palko z Pracowni 
Plastycznej Art With Heart
Zapisy: Joanna Palko tel. 600 166 256, e-mail: 
pracownia.awh@gmail.com

SDK Kopernik
koszt 30 zł
org. SDK Kopernik

▸  10.03
sobota, godz. 12.00

Maluchownia
Sobotnie zajęcia dla dzieci od 5 roku życia, któ-
rych mamy będą uczestniczyły w warsztatach 
organizowanych w SDK „Kopernik”.
Zajęcia z instruktorami zajęć plastycznych 
i muzycznych.
Obowiązują zapisy w SDK „Kopernik” do 
08.03.2018 r.

SDK Kopernik
koszt 10 zł
org. SDK Kopernik

▸  10.03
sobota, godz. 15.15

Hortiterapia – 
porcelanowy ogród
Jak zaprojektować i wykonać niepowtarzalną 
kompozycję z wykorzystaniem wiosennych 
roślin i zastawy stołowej? Warsztaty hortite-
rapeutyczne to okazja do stworzenia małego 
dzieła sztuki oraz do poszerzenia wiedzy na 
temat ogrodnictwa, ziołolecznictwa oraz 
zdrowego stylu życia. Warsztaty tylko dla pań.
Zajęcia prowadzi dyplomowana hortitera-
peutka.
Obowiązują zapisy w SDK „Kopernik” do 
08.03.2018 r.

SDK Kopernik
koszt 25 zł
org. SDK Kopernik

▸  16.03
piątek, godz. 15.00

Kartka zamiast sms-a
Otwarte zajęcia sekcji graficznej – wykonanie 
kartki świątecznej w technice linorytu.

DK „Atrium”
wstęp bezpłatny
org. DK „Atrium

▸  18.03
niedziela, godz. 11.00

Warsztaty aktorskie 
Instruktor: Kamil Przyboś.  
Zapisy telefonicznie: 508 844 113

Akademia Avatara, ul. Św. Piotra
koszt 70/80 zł
org. Akademia Avatara

▸  19.03
poniedziałek, godz. 15.30

POKONKURSOWY WERNISAŻ PRAC DZIECI 
„Projekt na pisankę 
wielkanocną”

DK „Atrium”
wstęp bezpłatny
org. DK „Atrium”

▸  12.03
poniedziałek, godz. 18.00

„Pisemne bazgroty – 
literackie pieszczoty
Warsztaty literackie

Filia nr 9 LBP,  
ul. II Armii Wojska Polskiego
wstęp bezpłatny
org. LBP
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▸ 9.03
piątek

Konkurs Krajoznawczy 
„Znam Powiat Legnicki 
Jak Swój Dom”

PWSZ Legnica
koszt 40 zł
org. PTTK

▸ 1-31.03
Konkurs plastyczny dla Szkół Podstawowych 
Legnickie Pomniki

PTTK
udział bezpłatny
org. PTTK
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▸  21.03
środa, godz. 16.30

Spotkanie krajoznawcze
Albrecht Jander - legnicki turysta z XIX w - 
autor przewodników po Legnicy i okolicach.

Kolorowa, ul. Dziennikarska
wstęp bezpłatny
org. PTTK

▸  5.03
poniedziałek, godz. 10.00

Eliminacje miejskie 
Ogólnopolskiego 
Samorządowego Konkursu 
dla nastolatków „Ośmiu 
Wspaniałych”
Kolejna edycja konkursu w którym udział 
bierze młodzież ze szkół ponadpodstawowych 
wyróżniająca się swoją altruistyczną postawą 
i działalnością.

MCK, ul. Mickiewicza
udział bezpłatny
org. MCK

▸  do 13.03
REGIONALNY KONKURS PLASTYCZNY 
„Jajko wielkanocne”
Dla dzieci od 3-8 lat.
Składanie prac do 13 marca w Stowarzyszeniu 
od serca „Faustynka” ul. Witkiewicza 17, tel. 78 
194 26 23, e-mail monik1487@o2.pl
Technika prac dowolna, format pracy max A3.
Każda praca powinna być opisana: imię, 
nazwisko, wiek dziecka, adres placówki i nu-
mer kontaktowy. Rozstrzygnięcie konkursu 
plastycznego 14 marca

udział bezpłatny
org. Stowarzyszenie od serca „Faustynka”

▸  22.03
czwartek, godz. 16.00

Spotkanie Młodzieżowego 
Dyskusyjnego Klubu 
Książki

Filia DM nr 1, ul. W. Łukasińskiego
wstęp bezpłatny
org. LBP

▸  27.03
wtorek, godz. 18.00

„Książka na prowincji”– 
spotkanie Dyskusyjnego 
Klubu Książki

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

▸  6.03
wtorek, godz. 18.00

„Twist, Presley i tiulowa 
halka” - spotkanie 
seniorów
Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet 
zapraszamy na wieczór muzyki, mody i urody 
z lat ‘50 oraz ‘60. W programie: muzyczne 
wspomnienia z tamtych lat, konkurs na 
modowe stylizacje, a także wiersze i fraszki 
z kobietą w roli głównej.

Sala Maneżowa Akademii Rycerskiej
Bilety 10 zł
org. Centrum Seniora, LCK

▸  22.03
czwartek, godz. 10.00

KONFERENCJA NAUKOWA
„Wydarzenia Marca’68 – 
przyczyny i następstwa”
PROGRAM:

Część I
Prezentacja multimedialna: 
„Marzec’68. Zdjęcia, które Żydzi 
zabrali ze sobą”
Referaty:

-  Rok 1968 w kontekście problemu Żydów 
w Polsce w okresie powojennym  
– prof. S. Dąbrowski (Legnica)

-  Wydarzenia Marcowe’68 w Legnicy  
– mgr M. Żak (Wrocław)

-  Udział legnickiej społeczności żydowskiej 
w życiu społeczno- politycznym i gospo-
darczym miasta w latach 60. XX w.  
– mgr M. Kubasik (Legnica)

-  Ocena sytuacji społeczności żydowskiej 
w Polsce bezpośrednio po Marcu’68  
–  J. Kichler, TSKŻ Oddział we Wrocławiu 

(Wrocław)
-  Pokolenie Marca i jego relacje z Polską  

– dr Leopold Sobel (Szwecja)
-  Specyfika emigracji marcowej na tle 

innych fal migracyjnych społeczności 
żydowskiej po II wojnie światowej  
– mgr T. Włodarczyk (Wrocław)

-  „Plotkies” – płaszczyzną emigracyjnego 
pokolenia Marca’68  
– dr A. Szczepański (Legnica)

Część II:  
Komunikaty, wspomnienia
Zaprezentowane zostaną fragmenty wspo-
mnień przedstawicieli narodowości żydow-
skiej, którzy wyjechali z Legnicy, w tym: 
Szymona Fisha, Szaloma Blajera, Josefa 
Sauerteiga oraz Mojżesza Sznejsera, który 
pozostał w Legnicy.
Konferencji towarzyszyć będzie wystawa zdjęć 
legnickich Żydów

Sala Maneżowa
wstęp bezpłatny
org. Stowarzyszenie „Pamięć i Dialog”, 
Muzeum Miedzi w Legnicy, Urząd Miasta 
Legnicy, TSKŻ Oddział w Legnicy.
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▸  16.03
piątek, godz. 17.00

Podsumowanie 
Ogólnopolskiego Konkursu 
na Kartkę Wielkanocną 
„Wiosna” 
Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień oraz 
otwarcie wystawy.

MCK, ul. Mickiewicza
udział bezpłatny
org. MCK

▸  21.03
środa, godz. 12.00

Turniej Gimnazjów 
„Grzeczność na co dzień”
 Konkurencje turniejowe sprawdzą znajomość 
zasad uprzejmości, kultury osobistej i savoir-vi-
vre wśród uczniów. Przewidujemy atrakcyjne 
nagrody i puchar dla zwycięzcy.

Szkolne Schronisko Młodzieżowe,  
ul. Jordana
zgłoszenia
org. TPD Legnica

▸  22.03
czwartek, godz. 10.00

Wiosenne Spotkania  
z Teatrem Jednego Aktora 
Konkurs dla szkół ponadpodstawowych. Za-
praszamy wszystkich chętnych, którzy pragną 
zaprezentować swoje umiejętności aktorskie 
w ramach kolejnej edycji konkursu.

MCK, ul. Mickiewicza
udział bezpłatny
org. MCK

▸  22.03
czwartek, godz. 17.00

Podsumowanie i otwarcie 
wystawy Ogólnopolskiego 
Konkursu „Czysta Woda” 
MCK wspólnie z Legnickim Przedsiębiorstwem 
Wodociągów i Kanalizacji S.A. włącza się w ob-
chody Światowego Dnia Wody.  Zapraszamy na 
uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień oraz 
otwarcie wystawy.

MCK, ul. Mickiewicza
udział bezpłatny
org. MCK

▸  17.03
sobota, godz. 10.00

63. OGÓLNOPOLSKI 
KONKURS RECYTATORSKI
Eliminacje miejskie to pierwszy etap konkursu, 
który jest przeznaczony dla młodzieży ze szkół 
średnich, studentów, dorosłych i seniorów. Jak 
zawsze zmagania odbędą się w czterech tur-
niejach: recytatorskim, poezji śpiewanej, teatru 
jednego aktora i „wywiedzionego ze słowa”.
Zgłoszenia są przyjmowane do 5 marca 2018 r. 
na adres: Teatr im. H. Modrzejewskiej w Legnicy, 
Rynek 39, 59-220 Legnica lub goniec@teatr.
legnica.pl (preferowany).
Szczegółowych informacji o konkursie udziela 
Joanna Rostkowska, pedagog teatru, koordy-
nator OKR, tel. 504 890 477, e-mail: goniec@
teatr.legnica.pl
W tym roku organizatorzy zwracają uwagę 
na setną rocznicę odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Jest to jednak sugestia dla 
dojrzałych recytatorów, którzy są w stanie 
przygotować przemyślane i wartościowe 
artystycznie wypowiedzi.
OKR odbywa się pod patronatem Ministra 
Edukacji Narodowej i przy wsparciu finan-
sowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego. Jest to konkurs wieloetapowy, 
który prowadzi do rywalizacji na szczeblu 
ogólnopolskich. Jego laureatami było wielu zna-
nych polskich aktorów, m. in. Janusz Gajos, Jan 
Englert, Magdalena Cielecka, Marek Kondrat, 
Michał Żebrowski. Z OKR narodziły się zarówno 
konkursy tematyczne, obejmujące określony 
krąg literacki lub zasięg czasowy, a także nurt 
teatrów jednego aktora i poezji śpiewanej.
Pełny tekst regulaminu oraz karty zgłoszeń są 
dostępne na stronie http://www.tkt.art.pl/okr
Przesłuchania są otwarte i bezpłatne dla 
publiczności.

Caffe Modjeska
udział bezpłatny
org. Teatr im. H. Modrzejewskiej

▸  do 13.03
REGIONALNY KONKURS PLASTYCZNY 
„Krzyż w oczach dziecka”
Dla dzieci od 4 lat.
Składanie prac do 13 marca w Stowarzyszeniu 
od serca „Faustynka” ul. Witkiewicza 17, tel. 78 
194 26 23, e-mail monik1487@o2.pl
Technika prac dowolna, format pracy max A3.
Każda praca powinna być opisana: imię, 
nazwisko, wiek dziecka, adres placówki i nu-
mer kontaktowy. Rozstrzygnięcie konkursu 
plastycznego 14 marca

udział bezpłatny
org. Stowarzyszenie od serca „Faustynka”

▸ 1.03 
czwartek, godz. 18.00

HABIT I ZBROJA  
- Seans z cyklu Kultura 
Dostępna
Film „Habit i zbroja” przedstawia Dzieje państwa 
zakonnego i Rzeczpospolitej Obojga Narodów 
jako gigantyczna gra strategiczna, w której 
konkurują ze sobą różne wartości cywilizacyjne 
i ścierają się emocje aktorów historii. Scenariusz 
filmu obejmuje 300 lat, od XII do XVI wieku. 
Film pokazuje powstanie Zakonu NMP Domu 
Niemieckiego w Palestynie, a następnie kolo-
nizację ziem pruskich nad Bałtykiem i budowę 
państwa zakonnego oraz okres jego prosperity. 
Zobaczymy także wielką wojnę zakonu z Rze-
cząpospolitą w XV wieku, w tym bitwę pod 
Grunwaldem (1410).

Kino Helios
bilety 10 zł 
org. Kino Helios w Legnicy



LEGNICKI INFORMATOR KULTURALNY • Marzec 201816

FI
LM ▸ 5,12,19,26.03

KLUB   
MIŁOŚNIKÓW  
FILMU 

5 marca, godz. 18:00 

JULIETA 

Reż. Pedro Almodovar. Wyst.: Adriana Ugarte, 
Inma Cuesta, Michelle Jenner, Rossy de Palma. 
Hiszpania, 2016, 99 min.

Prezentowana w Konkursie Głównym festi-
walu w Cannes Julieta Pedro Almodóvara 
to wielki powrót hiszpańskiego mistrza. 
W swoim nowym filmie reżyser Porozma-
wiaj z nią i Volver wraca do rzeczywistości, 
w której czuje się najlepiej: świata kobiet i ich 
namiętności.  Julieta to trzymająca w napię-
ciu historia matki poszukującej córki, która 
wiele lat temu zniknęła bez śladu. Opowieść 
o skrajnych uczuciach, jakie odczuwamy 
wobec najbliższych i tajemnicach, które 
przed nimi skrywamy. Filmowa adaptacja 
opowiadań wyróżnionej literacką Nagrodą 
Nobla Alice Munro pokazuje, że siłą kina 
Almodóvara jest niezmiennie wiara w potęgę 
uczuć i miłości. 

12 marca, godz. 18:00 

WIELKIE PIĘKNO 

Reż. Paolo Sorrentino. Wyst.: Toni Servillo, 
Carlo Verdone, Sabrina Ferilli, Carlo Buccirosso. 
Włochy / Francja, 2013, 135 min. 

Znakomity film w reżyserii Paolo Sorrentino 
utrzymany w duchu kina Federico Felliniego. 
„Poezja obrazu i uczta dla oczu widza”, czy 
„Cudownie wzruszająca historia, na granicy 
jawy i snu…” – jak pisali o nim dziennika-
rze filmowi na Festiwalu w Cannes. Film 
nagrodzony Oscarem i Złotym Globem 
dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego.  
Jep Gamberdella – przystojny, czarujący 
mężczyzna, pomimo pierwszych oznak 
starzenia – w pełni korzysta z życia. Chodzi 
na eleganckie kolacje i przyjęcia, gdzie - jako 
znany dziennikarz i nałogowy uwodziciel 
- jest zawsze mile widziany. W młodości na-
pisał powieść, która przyniosła mu nagrodę 
literacką i reputację sfrustrowanego pisarza. 
Na tarasie swojego rzymskiego apartamentu 
z widokiem na Koloseum wydaje przyjęcia, 
na których „ludzka machina” – jak brzmiał 
tytuł jego powieści – rozbierana jest do naga. 
Znużony stylem życia, Jep marzy czasem, aby 
raz jeszcze wziąć do ręki pióro. 

19 marca, godz. 18:00 

NIEME WAKACJE 

Reż. Pascal Rabaté. Wyst.: Jacques Gamblin, 
Maria de Medeiros, François Damiens, François 
Morel. Francja, 2011, 77 min. 

Nagrodzony za reżyserię podczas 46. Mię-
dzynarodowego Festiwalu Filmowego w Kar-
lowych Warach.  „Komedia jest hołdem dla 
kina groteski, hołdem dla takich artystów 
jak Chaplin czy Keaton” (Pascal Rabaté).  
Nieważne, czy jesteś punkiem, emerytem, 
domatorem, nudystą czy sprzedawcą pa-
rasolek! Nie ma znaczenia jakim środkiem 
transportu: stopem, rozwiewającym wiatr 
we włosy kabrioletem czy starym rzęchem - 
pora ruszać nad Atlantyk! Zasmakuj rozkoszy 
życia na wybrzeżu. Baw się grając w golfa, 
puszczając latawce, układając scrabble czy 
biorąc lekcje rysunku. A może skusisz się 
na zamianę współmałżonka? Otwórz się 
na nowe doznania i znajomości! Jedno jest 
pewne: tych wakacji nigdy nie zapomnisz!

26 marca, godz. 18:00 

MATKA KRÓLÓW 

Reż. Janusz Zaorski. Wyst.: Magda Teresa Wój-
cik, Zbigniew Zapasiewicz, Bogusław Linda, 
Adam Ferency, Franciszek Pieczka, Jerzy Stuhr, 
Krzysztof Zaleski, Joanna Szczepkowska, Hen-
ryk Bista. Polska, 1982, 116 min. Nagrody: Złote 
Lwy, Srebrny Niedźwiedź, Złota Kaczka Prace 
nad filmem trwały na przełomie 1981 i 1982 
roku. Realizację filmu otaczano tajemnicą ze 
względu na trwający w Polsce wówczas stan 
wojenny. Ukończona w 1982 roku „Matka 
Królów” czekała pięć lat na oficjalną premierę. 
Jako jeden z najsłynniejszych „pułkowników”, 
mając wciąż status filmu „zakazanego” przez 
oficjalne władze, była wyświetlana jedynie 
w Dyskusyjnych Klubach Filmowych.

Losy Łucji Król, ubogiej wdowy z warszaw-
skiej sutereny, i jej czterech synów - Romana, 
Zenona, Klemensa i Stanisława - splecione 
z przemianami politycznymi Polski od wcze-
snych lat 30-tych, okupację niemiecką po 
okres komunizmu, Październik ‚56. Rodzina 
Królów na zasadzie pars pro toto staje się 
metaforą społeczeństwa i jego postaw - 
powojenne losy synów Łucji pokazują cztery 
warianty biografii pokolenia: to konformizm 
karierowicza Romana, frustracja Zenona, 
skrajna ideowość Klemensa i totalny cynizm 
Stanisława. Destrukcyjna siła systemu 
dotyka jednak przede wszystkim prostego 
przyzwoitego człowieka, nieustannie wal-
czącą o swoje dzieci tytułową matkę Królów.  
Kino rozrachunkowe nie pozostawiające 
złudzeń co do natury systemu, ale i pozba-
wione nienawiści. Znakomite czarno-białe 
zdjęcia Edwarda Kłosińskiego i Witolda 
Adamka, sugestywna muzyka Przemysława 
Gintrowskiego i wielkie aktorstwo, na czele 
z Magdą Teresą Wójcik, która stereotypowi 
Matki Polki dała prawdziwie ludzką twarz.

Kino Piast, ul. Biskupia 
wstęp:  miesięczna składka  członkowska 

KMF (15 zł) 
org. LCK
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FILM

▸ 12.03
środa, godz. 18.30

TRZY BILLBOARDY  
ZA EBBING, MISSOURI 
– Kino Konesera
reż. Martin McDonagh wyst. Peter Dinklage, 
Caleb Landry Jones, Sam Rockwell prod. USA, 
Wielka Brytania 2017, 115 min. 7 nominacji do 
Oscara, w tym m.in. za najlepszy film.  

Małe miasteczko na amerykańskiej prowincji. 
Od morderstwa córki Mildred Hayes upłynęło 
kilka miesięcy, a lokalna policja nadal nie 
wpadła na trop sprawcy. Zdeterminowana 
kobieta decyduje się na śmiałe posunięcie: 
wynajmuje trzy tablice reklamowe na drodze 
wiodącej do miasteczka i umieszcza na nich 
prowokacyjny przekaz, skierowany do szano-
wanego przez lokalną społeczność szefa policji, 
szeryfa Williama Willoughby’ego. Gdy do 
akcji wkracza zastępca szeryfa, posterunkowy 
Dixon – niezrównoważony, porywczy ma-
minsynek, któremu zarzuca się zamiłowanie 
do przemocy – starcie między Mildred Hayes 
a lokalnymi siłami porządkowymi przeradza 
się w otwartą wojnę.

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

▸ 21.03
środa, godz. 11.00

KLUB FILMOWY OSÓB 
NIEWIDOMYCH
Projekcja filmu z audiodeskrypcją  
MARSJANIN, reż. Ridley Scott, rok produk-
cji 2015, czas trwania 2 godz. 21 min. (szcze-
góły pod numerem tel. 76 722 60 14)

Filia Zbiorów MiS LBP, ul. Mickiewicza
wstęp bezpłatny 
org. PZN/LBP

▸ 5.03
poniedziałek, godz. 18.30

TWÓJ VINCENT 
– Kino Konesera 
reż. Dorota Kobiela, Hugh Welchman wyst. 
Douglas Booth, Robert Gulaczyk prod. Polska, 
Wielka Brytania 2017, 95 min. Nominacja do 
Oscara za film animowany. 

Bohaterowie obrazów Vincenta van Gogha 
przedstawiają historię życia oraz tajemniczej 
śmierci artysty.

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

▸ 15.03
czwartek, godz. 18.00

BOTOKS - Seans z cyklu 
Kultura Dostępna
Autentyczne historie silnych, zdeterminowa-
nych i wyrazistych lekarek, które zmagają 
się z najtrudniejszymi życiowymi decyzjami 
i problemami: dyskryminacją, presją macie-
rzyństwa, pogonią za młodością, walką o pra-
wo do wolnego wyboru i własnych poglądów. 
Obok napięcia i potężnej dawki emocji nie 
zabraknie tu charakterystycznego dla filmów 
Patryka Vegi humoru.

Helios 
bilety 10 zł 
org. Kino Helios w Legnicy

▸ 19.03
poniedziałek, godz. 18:30

Wszystkie pieniądze 
świata
reż. Ridley Scott wyst. Mark Wahlberg, Michel-
le Williams, Christopher Plummer prod. USA 
2018, 132 min. Nominacja do Oscara dla aktora 
drugoplanowego Christophera Plummera.

Miliarder Jean Paul Getty jest znany z nieustę-
pliwego charakteru i skąpstwa. Gdy grupa 
nieznanych sprawców porywa jego ukocha-
nego wnuka i żąda wielomilionowego okupu, 
Getty odmawia zapłacenia choćby dolara. 
Zrozpaczona matka porwanego – Gail robi 
wszystko, by skłonić teścia do zmiany zdania, 
ale bez skutku. Czas ucieka, a porywacze za-
czynają tracić cierpliwość. Życie chłopca wisi 
na włosku i nic nie wskazuje na to, że uda się 
jeszcze zapobiec tragedii.

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

▸ 8.03
poniedziałek, godz. 18.30

SZTUKA KOCHANIA. 
HISTORIA MICHALINY 
WISŁOCKIEJ - Seans 
z cyklu Kultura Dostępna 
Michalina Wisłocka, najsłynniejsza seksuolog 
czasów PRL-u, walczy o wydanie książki, która 
na zawsze odmieni życie seksualne Polaków.

Helios Legnica 
bilety 10 zł 
org. Kino Helios



LEGNICKI INFORMATOR KULTURALNY • Marzec 201818

▸  22.03
czwartek, godz. 18.00

NAJLEPSZY - Seans 
z cyklu Kultura Dostępna
Głównym bohaterem filmu jest Polak, który za-
chwycił świat, a który u nas, do dziś, pozostaje 
osobą praktycznie nieznaną. To fascynująca, 
pełna morderczego wysiłku, spektakularnych 
upadków i niezwykłej siły, historia inspirowana 
życiem Jerzego Górskiego, który ukończył 
bieg śmierci oraz ustanowił rekord świata 
w triathlonowych mistrzostwach świata, 
zdobywając tytuł mistrza na dystansie Do-
uble 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.

Helios Legnica 
bilety 10 zł
org. Kino Helios

▸  26.03
poniedziałek, godz. 18.30

NIEMIŁOŚĆ – Kino 
Konesera
Małżeńskie życie Borysa i Żenii zmierza ku 
końcowi. Na każdym kroku dają sobie do zro-
zumienia, że mają się dość, przez co rzeczową 
rozmowę zastępują najczęściej karczemne 
awantury. Tym, co ich łączy, jest wystawione 
na sprzedaż mieszkanie i dwunastoletni syn. 
Żadne z nich nie poświęca jednak chłopcu 
większej uwagi, skupiając się wyłącznie na 
swoich potrzebach. Pewnego dnia młody 
Alosza znika. Ten kameralny, ale bardzo suge-
stywny portret współczesnej Rosji wyróżniony 
został w Cannes Nagrodą Jury.

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

▸  29.03
czwartek, godz. 18.00

REAKCJA ŁAŃCUCHOWA 
- Seans z cyklu Kultura Dostępna

Marta kończy 30 lat i wkrótce ma wziąć ślub 
z Adamem. Jej przyszły mąż pochodzi z bo-
gatego domu, ale jest zupełnie zdominowany 
przez charyzmatyczną i odnoszącą sukcesy 
matkę. Sytuacja młodych dodatkowo kompli-
kuje się, gdy do opinii publicznej przedostaje 
się informacja o zaginięciu byłej dziewczyny 
Adama... 

Helios Legnica 
bilety 10 zł
org. Kino Helios
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Galeria Sztuki
pl. Katedralny 1, tel. 76 862 06 94  
www.galeria.legnica.pl

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

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

Ośrodek Sportu i Rekreacji
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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MKS Miedź 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 

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

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

FI
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▸  ROZMOWA z Michaliną Maruniak 
wokalistką i współtwórczynią KMINKA.

▸ 17.03 | piątek, godz. 20.00

Wywiady, zaproszenia do mediów, mnóstwo 
słów uznania i dobrych recenzji. Spodziewaliście 
się takiego przyjęcia debiutanckiej płyty?
- Z ręką na sercu mogę powiedzieć, że nie! Kmin-
ka wymyślił kilka lat temu Jurek Delwo. Niesieni 
wspólną myślą długo tworzyliśmy muzykę, którą 
po prostu czujemy, zgodną z naszymi emocjami, 
Nazwaliśmy projekt Kminek - bo raz, że lubimy 
tę przyprawę a dwa, że czuliśmy, iż ta muzyka 
to totalne „rozkminianie” naszych artystycznych 
wizji. Nie opieraliśmy się na opiniach innych, nie 
chcieliśmy robić muzyki pod radio czy telewizję. 
Tymczasem okazało się, że Kminek spodobał się 
także innym! Nie mam nawet słów, żeby powie-
dzieć, jak bardzo nieoczekiwana i jednocześnie 
cudowna jest dla nas ta wartość dodana. Dodała 
nam skrzydeł!

Które z wydarzeń promujących płytę było do tej 
pory najbardziej emocjonujące?
- Wywiad w radiowej Trójce. Mimo różnych za-
wirowań, to dla mnie wciąż najbardziej kultowa 
stacja radiowa w Polsce. Kształtowała gusta mu-
zyczne kolejnych pokoleń. I nasz Kminek został 
tam zaproszony! To było niesamowite przeżycie.

Gdybyś miała ulokować Kminek muzycznie, co 
byś powiedziała? 
- Dla mnie Kminek to tęsknota za spokojem, 
ucieczka do wyciszenia i innego świata. Na 

co dzień żyję totalnie inaczej niż słychać to 
w dźwiękach Kminka, dlatego uwielbiam 
kminkowy świat. Cudnie się w nim czuję i cudnie 
w nim odpoczywam. 

Co to znaczy, że żyjesz totalnie inaczej? Jesteś 
delikatna, subtelna, masz ciepły głos. Pasujesz 
jak ulał do tej muzyki i bardzo kobiecych tekstów. 
- Bo pozory mylą (śmiech). Ja mam zdecydowanie 
męski charakter, znam się na męskich zajęciach. 
Męski świat jest moim światem, a bodaj ostatnią 
rzeczą, którą można o mnie powiedzieć, to że 
jestem eteryczna i zwiewna. A te piękne, kobiece 
teksty, pisze... Jurek Delwo. On jest też autorem 
muzyki i aranżacji - część jest moja, część Paw-
ła Zająca, lub nasza wspólna. Ale faktycznie 
w naszym zespole wszystko stoi na głowie: 
mający niezłą posturę Jurek jest wrażliwcem, ja 
twardo stąpam po ziemi. Muszę jednak wyznać, 
że od dziecka byłam nieśmiała i rozmarzona. 
Tej twardości nauczyło mnie życie. Ale przy 
muzyce Kminka czuję, że wracam do siebie 
prawdziwej. Dlatego uwielbiam „odpływać” 
w kminkowy świat.

Masz męża i dwóch synków. Dopingują cię?
- Gdy widzą mnie na scenie, słyszą w radiu czy 
na płycie, to jest wielka radość i czuję bijącą 
od nich dumę. Ale droga do tego nie jest na co 
dzień prosta - wiąże się z myślami błądzącymi 

niekoniecznie wokół garnka z zupą, częstymi 
nieobecnościami w domu. I wtedy nie jest ró-
żowo: mąż wywraca oczami, chłopcy marudzą, 
że mama znowu gdzieś wychodzi. Serce mam 
często rozdarte. Ale nie umiałabym żyć bez 
muzyki! Bez niej byłabym nieszczęśliwa i nie 
umiałabym dawać szczęścia bliskim. Staram 
się więc godzić życie rodzinne z artystycznym 
najlepiej, jak potrafię.

A zdradzisz czego możemy spodziewać się po 
koncercie w Legnicy?
Niespodzianek! Na scenie będą nam towarzy-
szyć specjalni goście. m.in. znakomity trębacz 
Patrycjusz Gruszecki, jeden z najwybitniejszych 
polskich trębaczy młodego pokolenia, laureat 
ważnych nagród muzyki jazzowej. Zagra 
też znany z bluesowej Obstawy Prezydenta 
gitarzysta Sławek Sobieski, wystąpią inni, 
świetni muzycy: Sławek Szudrowicz (gitary), 
Adam Rorat (instrumenty klawiszowe) czy 
„żywy skład Kminka”, czyli Arek Halikowski 
(gitara), Paweł Kurek (perkusja) i oczywiście 
Jurek Delwo (gitara basowa), który jest „oj-
cem” projektu. Zapraszamy serdecznie na ten 
wyjątkowy koncert! Wprawdzie już dziś spać 
nie mogę, mając świadomość, że to specjalne 
wydarzenie: bo w rodzinnym mieście, bo 
z gośćmi itp., ale tym bardziej nam zależy, aby 
przeżyć to wspólnie z Wami!

Kminek to niezwykły projekt muzyczny, który powstał z marzeń 
i miłości do muzyki, obrazu, słowa. Pochodzący z Legnicy zespół jest 
rzadkim na polskiej scenie przykładem dobrego chill out’u i zmy-
słowej elektroniki. Jest delikatny, kobiecy, piękny. Debiutancka 
płyta „Kminek 34” ukazała się pod koniec ub. roku i zbiera świetne 
recenzje. Piosenki Kminka grają stacje radiowe, zespół gościł m.in.  
w radiowej Trójce, Radiu dla Ciebie czy TVP. Kminkiem zachwycił się 
Ray Wilson, wokalista kultowej grupy Genesis, a Lao Che zaprosili 
ich na swój koncert w Krakowie. Teraz przyszedł czas na koncert 
Kminka w Legnicy! Przyjdźcie a przekonacie się, że w Kminku nie da 
się nie zakochać.

Sala Maneżowa Akademii Rycerskiej. 
Informacje o biletach znajdziecie na lck.art.pl

 KMINKA!
Odliczamy dni do koncertu


