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▸ 5.10

poniedziałek - sobota

piątek, godz. 17.00

Legnicka Jesień Miedziana

I Gala Wolontariatu
#TEAMLegnica

1.10 (poniedziałek), godz. 17.00
„Koncert Jesienny”
oraz podsumowanie
Konkursu Plastycznego
„Legnica w barwach jesieni”
MCK, ul. Mickiewicza
2-5.10 (wtorek-piątek),
Plastyczno-muzyczne warsztaty
dla dzieci i młodzieży
TML Pro Legnica, Rynek

Spotkanie dla wszystkich, którzy angażują
się w działalność społeczną, charytatywną
i wolonatariacką. Spotkanie społeczników,
wolontariuszy, przedstawicieli organizacji
pozarządowych uświetni koncert Studia
Accantus „Mam tę moc”.

Sala Maneżowa Akademii Rycerskiej
zaproszenia
org. UM Legnica

▸ 5-6.10
piątek - sobota

▸ 4.10

W ramach legnickiej edycji Festiwalu zaprezentowane zostaną filmy wybitnego
reżysera, związne z historią naszego miasta.

„Tajemnice legnickich
Piastów”
W nowym cyklu opowieści o legnickich Piastach Muzeum zaprasza na spotkanie z czasami świetności i chwały domu piastowskiego
a także niesławnymi przedstawicielami rodu
znanymi z awanturnictwa i okrucieństwa...
Inauguracyjny wykład o pełnej zagadek
i niespodzianek historii dynastii przedstawi
Arkadiusz Muła, dyrektor Muzeum Regionalnego w Jaworze.

Muzeum Miedzi, sale Akademii
wstęp bezpłatny
org. Muzeum Miedzi

„Śląskie Niebo”
Promocja książki Magdaleny Maruck „Śląskie
Niebo Jürgena Gretschela” oraz ceremonia
wręczenia nagrody im. Jürgena Gretschela
„Śląskie Niebo”.

Klub Nauczyciela, ul. Jordana
wstęp bezpłatny
org. Wydawnictwo EDYTOR

▸ 6.10
„Magiczna Legnica dla
Niepodległej
- Pod rękę ze Stanisławem
Wyspiańskim”

TML “Pro Legnica” , Rynek
MCK, ul. Mickiewicza
wstęp bezpłatny,
org. TML “Pro Legnica”

czwartek, godz. 18.00

piątek, godz. 18.00

sobota, godz. 11.00

2-3. 10. (wtorek-środa)
„Ćwierć tysiąca fraszek o Legnicy”
Spotkania autorskie Dawida Kutryny, twórcy
tomiku poezji z młodzieżą szkół średnich.
Szkoły średnie
6.10 (sobota), godz. 13.00
„LEGNICA”
Podsumowanie Konkursu Poetyckiego
LEGNICA oraz wręczenie nagród laureatom.
TML Pro Legnica, Rynek

▸ 5.10

FILMOWY FESTIWAL
WOLNOŚCI - Legnica
Waldemara Krzystka

5.10 (piątek), godz. 14.00
pokaz filmu FOTOGRAF
oraz prelekcja
5.10 (piątek), godz. 18.00
pokaz filmu W ZAWIESZENIU
oraz prelekcja
6.10. (sobota), godz. 15.00
pokaz filmu MAŁA MOSKWA

Kino PIAST, ul. Biskupia
bezpłatne wejściówki - Kino Piast, od 1.10
org. ODRA FILM, UM Legnica

Śladami pamiętnej wizyty Stanisława Wyspiańskiego w Legnicy, w cyklu miejskich
spacerów historycznych poprowadzi Roger
Piaskowski.

Start - hala kasowa dworca
kolejowego
wstęp bezpłatny
org. UM Legnica

▸ 6.10
sobota, godz. 11.00

„Ciernista ścieżka czasu”
Spotkanie z Barbarą Siwik
Kiedy 20 maja 1945 roku, po nieudanej
12-dniowej ucieczce rodzina Larisch powraca
do miasta „Rynek pokrywały sterty papierów
a wszędzie uderzał w nozdrza zapach dymu i
odór zgnilizny. Nie było widać żywej duszy”.
To fragment powieści „Der unwegsame Pfad
der Zeit” („Ciernista ścieżka czasu”), która
poświęcona jest również tragicznej rzeczywistości pierwszych miesięcy 1945 roku. Barbara Siwik (z domu Larisch), urodzona w 1939
roku w Legnicy, z zawodu pedagog społeczny
i bibliotekarka, autorka prozy i poezji opowie
o swoich wspomnieniach i historii rodziny.
Spotkanie poprowadzi Karolina Kuszyk,
z pochodzenia legniczanka, autorka, dziennikarka i tłumaczka literatury, która od 2004
roku mieszka w Berlinie.

Muzeum Miedzi,
sale Akademii Rycerskiej
wstęp bezpłatny
org. Muzeum Miedzi

KALENDARIUM KULTURALNE

▸ 1-6.10
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▸ 9.10

▸ 11.10

▸ 12.10

wtorek, godz. 18.00

czwartek, godz. 18.00

piątek, godz. 17.00

„Być kobietą.
Siła jest w Tobie”
XII Spotkanie Kobiet
z Jolantą Kwaśniewską

Duszpasterstwo Ludzi
Pracy ’90 - wykłady

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

Gościem spotkania będzie Jolanta Kwaśniewska - Pierwsza Dama Polski w latach
(1995-2005), założycielka i prezeska Fundacji
„Porozumienie Bez Barier”, która działa
nieprzerwanie od 1997 roku, prawniczka,
patronka licznych inicjatyw o zasięgu
europejskim i światowym. Inicjatorka oraz
organizatorka różnorodnych i wyjątkowo
udanych kampanii prozdrowotnych (rak piersi, choroby serca, cukrzyca, AIDS). Społeczniczka, zwolenniczka udziału jak największej
liczby kobiet w życiu politycznym i społecznym kraju. Od 2013 roku zaangażowana
jest w prowadzenie autorskiego programu
podnoszącego problematykę starości pod
nazwą „Oswajanie starości”. Tematem spotkania będzie rola kobiet w życiu społecznym
i politycznym oraz ich życie zawodowe.
Jolanta Kwaśniewska opowie legniczankom,
jak wypracować swój własny styl, o dobrych
radach związanych z modą i właściwym
zachowaniem. Tematem spotkania będzie
rownież działalność charytatywna.

Letia Business Center
wstęp bezpłatny
org. UM Legnica

Wykład pt. „Niepodległa, wolna Polska – dar
i zadanie. Teologiczny i moralny aspekt 100.
rocznicy odzyskania niepodległości” wygłosi
o. dr Wacław Stanisław Chomik OFM (gwardian Klasztoru Franciszkanów w Kłodzku,
profesor uczelni katolickich w Jerozolimie,
Świdnicy i Wrocławiu).

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

▸ 11.10
czwartek, godz. 18.00

Jacek Samotus
„Girls & Flowers”
Galeria RING, Rynek
wstęp bezpłatny
org. Galeria Sztuki

▸ 11.10
czwartek, godz. 18.45

Łemkowskie Jeruzalem
„PiekłoNiebo”
- wernisaż wystawy
Galeria Sztuki, Plac Katedralny
wstęp bezpłatny
org. Galeria Sztuki

▸ 9.10
wtorek, godz. 18.00

Legniczanie znani i lubiani
Spotkanie z Danutą Danielewicz, legniczanką, z zamiłowania poetką, malarką, rzeźbiarką, słuchaczką Uniwersytetu III Wieku.

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

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

▸ 12.10
piątek, godz. 19.00

Koncert Legnickiej
Orkiestry Symfonicznej
„W Hołdzie Św. Janowi
Pawłowi II. Muzyka
kompozytorów polskich”
Koncert upamiętni 40 rocznicę rozpoczęcia pontyfikatu Jana Pawła II. W
programie utwory polskich kompozytorów związane z tym ważnym wydarzeniem i postacią. Usłyszymy m.in. “Mszę
góralską” Tadeusza Wojciecha Maklakiewicza (1981), wykonaną wspólnie z
chórem “Madrygał” oraz “Tryptyk Mariacki na orkiestrę smyczkową Romualda
Twardowskiego” (1973). Nie zabraknie
też akcentów lokalnych. Legnicka Orkiestra Symfoniczna jest kontynuatorem
dawnych tradycji muzycznych Legnicy
i jej pierwszego zespołu symfonicznego
którego twórcą i dyrygentem był Beniamin Bilse. Orkiestrę reaktywował w 1989
roku absolwent wrocławskiej Akademii
Muzycznej Benedykt Ksiądzyna, który
do dziś kieruje zepołem.
Sala Królewska Akademii Rycerskiej
bezpłatne wejściówki w Galerii
Satyrykon
org. LCK, Towarzystwo Pro Sinfonica
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▸ 13.10

▸ 16.10

sobota, godz. 12.00-18.00

sobota, godz. 16.00

wtorek, godz. 17.00

IX Festiwal Legnickich
Organizacji
Pozarządowych
FLOP SHOW

„Od Henryka Pobożnego
do rotmistrza Pileckiego”
- konferencja

Dolnośląski Konkurs
Plastyczny „Psiaki, kociaki
i inne zwierzaki””

W konferencji udział wezmą: Małgorzata
Kupiszewska (Warszawa) – dziennikarka,
pisarka, koordynator projektu „Rotmistrz
Pilecki – Bohater Niezwyciężony”; dr Anna
Sutowicz (Wrocław) – historyk, współpracownik „Civitas Christiana”, publicystka; Tomasz Łysiak (Warszawa) – pisarz, publicysta,
dziennikarz, scenarzysta filmowy, aktor.

Uroczyste podsumowanie oraz wręczenie
nagród w konkursie dla dzieci i młodzieży
z okazji Międzynarodowego Dnia Zwierząt
W tym dniu zbierana będzie także karma
dla zwierząt - podopiecznych schroniska.

Idea Festiwalu zrodziła się w roku 2009
wśród legnickich organizacji pozarządowych
z potrzeby dotarcia do jak największej ilości
mieszkańców miasta. Jak zawsze imprezę
zainauguruje FLOP PARADA, która przejdzie
ulicą Najświętszej Marii Panny do Galerii
Piastów, gdzie zaprezentują się organizacje
pozarządowe a publicznoścć będzie mogła
obejrzeć pokazy tańca oraz wysłuchąć
koncertów.

ul. NMP, Galeria Piastów
wstęp bezpłatny
org. TML „Pro Legnica”

Klasztor Zakonu Braci Mniejszych,
ul. Macieja Rataja
wstęp bezpłatny
org. Bractwo Henryka Pobożnego

▸ 13.10
sobota, godz. 17.00

Koncert „Kresowianie
- Niepodległej”
Wystąpi Zespół Tańca Ludowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w
Lublinie, który zaprezentuje polskie tańce
narodowe oraz sekwencję patriotyczną.
Hala OSiR, ul. Lotnicza
wstęp bezpłatny

org. OKiS Wrocław, Stowarzyszenie
Kulturalne “Krajobrazy”

▸ 14.10
niedziela, godz. 6.00-15.00

▸ 13.10
sobota, godz. 12.00

„Magiczna Legnica dla
Niepodległej
- Napoleon
w Legnicy i jego polscy
szwolażerowie”
Ostatnie spotkanie w cyklu miejskich spacerów historycznych Rogera Piaskowskiego
poświęcone będzie słynnej wizycie Napoleona w Legnicy.

start - Rynek (Śledziówki)
wstęp bezpłatny
org. UM Legnica

Młodzieżowe Centrum Kultury,
ul. Mickiewicza

wstęp bezpłatny
org. Młodzieżowe Centrum Kultury, LPGK

▸ 16.10
wtorek, godz. 19.15

27. Legnickie Wieczory
Organowe
Koncert finałowy z okazji
40. rocznicy pontyfikatu
Jana Pawła II
Wystąpią: Andrzej Chorosiński (organy), Fryderyk Stankiewicz (fortepian),
Romuald Szałek (flety proste), Michał
Chorosiński – recytacje, śpiew oraz
zespół wokalny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. W programie utwory
Karola Kurpińskiego, Henri Muleta oraz
„Tryptyk Rzymski” - poemat Jana Pawła
II, do którego muzykę napisał Fryderyk
Stankiewicz. „Tryptyk” to słowno-muzyczna medytacja poświęcona przemijaniu,
sztuce, naturze i religii, które tworzą
nierozerwalną całość.

Jarmark Staroci
Po raz kolejny na legnickim Rynku spotkają
się pasjonaci z całej Polski, kolekcjonerzy
grafik, ceramiki, biżuterii, książek, mebli
i wielu innych wyjątkowych przedmiotów.

Rynek

wstęp bezpłatny
org. TML „Pro Legnica”

Katedra Legnicka
wstęp bezpłatny
org. LCK

KALENDARIUM KULTURALNE

▸ 13.10
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▸ 17.10

▸ 19.10

▸ 19.10

środa, godz. 11.00

piątek, godz. 17.00

piątek, godz. 19.00

„Hałas a zdrowie
człowieka”

„Sztuka Legionów”

Promocja „Księgi Stulecia
Niepodległości”

Sesja popularnonaukowa oraz rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pn.
„Hałas i cisza”.

Wernisaż wystawy ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie oraz Muzeum Wojska
POlskiego w Warszawie zorganizowanej dla
uczczenia obchodów 100 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

LBP, ul. Piastowska
wstęp bezpłatny

Muzeum Miedzi, sale Akademii
Rycerskiej

org. LBP

wstęp bezpłatny
org. Muzeum Miedzi

▸ 17.10

Caffe Modjeska, hall Starego Ratusza

środa, godz. 16.00

wstęp bezpłatny
org. Teatr Modrzejewskiej

Ogólnopolski Konkurs
Krasomówczy Dzieci
i Młodzieży - eliminacje
rejonowe

▸ 19.10
piątek, godz. 19.00

Koncert „strefa de...”
THE ANALOGS
ZBEER
PLEASURE TRAP

Szkoła Podstawowa Nr 19,
Al.Rzeczypospolitej
wstęp bezpłatny
org. PTTK

▸ 18.10
czwartek, godz. 18.00

„Kochałem Cię...”
Duodram Leonarda
Cohena
Twórczość Leonarda Cohena zaprezentują Roman Hawran (gitara, śpiew) oraz
Jan Hila (proza, poezja).
LBP, ul. Piastowska
wstęp bezpłatny
org. LBP

▸ 19.10
piątek, godz. 11.00

XV Miejski Konkurs
Ortograficzny
„Mądra Głowa 2018””
Konkurs - dyktando dla uczniów klas III
legnickich szkół podstawowych.

MCK, ul. Mickiewicza

wstęp bezpłatny
org. Młodzieżowe Centrum Kultury

Spotkanie ze Zbigniewem Gluzą, prezesem
Ośrodka Karta oraz otwarcie wystawy „ROK
1918. ODZYSKANIE NIEPODLEGŁOŚCI”, która
przedstawia w porządku chronologicznym
wydarzenia na ziemiach polskich, które
doprowadziły do odrodzenia Rzeczpospolitej po 123 latach niewoli. Zaprezentowany
zostanie również portal „Nieskończenie Niepodległa – Ludzie”, który zawiera największy
imienny wykaz obywateli II Rzeczypospolitej.

▸ 19.10
piątek, godz. 18.00

Gala Kresowa
„Polsko moja”
Podczas Gali dla uczczenia 100-lecia
Niepodległości Polski wystąpią: Zespół
wokalny “Podolskie świderki” z Koziatynia
(Ukraina), Zespół taneczno-śpiewaczy
“Podolski kwiat” z Koziatynia (Ukraina),
wokalny zespół młodzieżowy “Wszystko
w p o r z ą d k u ” z D o m u Po l s k i e g o
w Borysowie (Białoruś} oraz soliści: Olga
Kamińska i Ida Tamara Zagórska. Koncert
poprowadzi Aurelia Sobczak.
Szkolne Schronisko Młodzieżowe,
ul. Jordana
wstęp bezpłatny
org. OKiS Wrocław, Stowarzyszenie
Kulturalne “Krajobrazy”

Do Legnicy zawita trasa „Remember Your
Roots” zespołu THE ANALOGS, jednego
z najprężniej działających zespołów
polskiej sceny punk rockowej. Są uważani
za prekursorów rodzimej sceny streetpunk/Oi!. Na koncie posiadają kilka płyt,
zagrali setki koncertów a takie utwory
jak „Era Techno”, „Pieśń Aniołów” czy
„Co Warte Jest Życie” zna każdy fan
nie tylko punk rocka. ZBEER rozpoczął
działalność wiosną 1999. Zespół jest
bezdyskusyjną legendą polskiej sceny
streetpunk. PLEASURE TRAP powstał w
2016 roku w Warszawie. Ich muzyczne
inspiracje rozciągają się od wczesnej
Oi! music poprzez streetpunk po ska.
W kwietniu 2018 roku swoją premierę
miał ich debiutancki album.
Klub „Spiżarnia”, ul. Piastowska
bilety - 30, 40 zł
org. LCK
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▸ 22-27.10

▸ 23.10

sobota, godz. 19.00

poniedziałek - piątek

wtorek, godz. 17.00

Koncert Jazzowy
Moniki Lidke
„Gdyby każdy z nas…”

„Kyczeriada nad Kaczawą”
Obchody 25-lecia
Zespołu KYCZERA

„Miedź. Dzieje
niezwykłego metalu”
- wernisaż wystawy

Koncert jubileuszowy z okazji 20-lecia pracy
artystycznej Moniki Lidke, polskiej wokalistki
jazzowej rezydującej w Londynie, która
polskim słuchaczom znana jest z Trójkowych
audycji Marka Niedźwieckiego Smooth Jazz
Café. Subtelny głos, dar budowania nastroju
i umiejętność nawiązywania kontaktu z publicznością czynią z koncertów Moniki Lidke
kwintesencję kobiecego jazzu. Wokalistce
towarzyszyć będzie Vadomaya Collective
w składzie: Jan Freicher(fortepian, wibrafon),
Marcin Grabowski (kontrabas, fretless), Waldemar Franczyk (perkusja) , Dominik Rosłon
(marimba, wibrafon) oraz gość specjalny
- Krzysztof Napiórkowski.

22.10 (poniedziałek), godz. 18.00
„Wehikuł czasu”
Wernisaż wystawy poświęconej historii i
kulturze Łemków oraz spotkanie autorskie
z łemkowskim poetą, pisarzem, bardem
Piotrem Trochanowskim „Murianką”.
Hall Akademii Rycerskiej

Teatr Modrzejewskiej,
Scena Gadzickiego

bilety - 50 zł
org. Teatr Modrzejewskiej

poniedziałek, godz. 17.00

Wieczór w bibliotece
z bajkami Braci Grimm
Filia nr 3 LBP, ul. Głogowska
wstęp bezpłatny (zapisy)

wstęp bezpłatny
org. Muzeum Miedzi

23.10 (wtorek), godz. 18.00,
Premierowy pokaz filmu
„Tam na prawdę żyliśmy jak w Raju“
Po projekcji spotkanie z twórcami filmu J.
Starzyńskim, O. Terefenko, M. Wilczyńskim
oraz debata „Utracona Arkadia - mity i fakty”
prowadzona przez prof. Stefana Dudrę.
Sala Maneżowa Akademii Rycerskiej
24. 10. (środa), godz. 18.00
„Rock po łemkowsku”
Koncert łemkowskich grup rockowych
i folkowych
Wystąpią: „Nadija” (Szprotawa), „Krambabula” (Poznań), „Coolbaba” (Wrocław), „Lemko
Tower”(Gorzów Wielkopolski)
Sala Maneżowa Akademii Rycerskiej
25.10 (czwartek) godz. 18.00
„Łemko w Operze”
Koncert muzyki klasycznej i operowej z
udziałem artystów o korzeniach łemkowskich, w tym byłych członków Zespołu
„Kyczera”. Wystąpią m.in: Bogumiła Tarasiewcz (mezzosopran), Julian Tatarynowicz
(fortepian), Julia Doszna (pieśniarka ludowa,
Antoni Pilch (lutnia) i Olga Michniewicz
(mezzosopran)
Sala Królewska Akademii Rycerskiej

▸ 22.10

Muzeum Miedzi, gmach główny

26.10 (piątek), godz. 10.00
„Łemkolandia”
- warsztaty artystyczne dla dzieci oraz
projekcja filmów animowanych.
Hall Akademii Rycerskiej
27.10 (sobota), godz. 16.00
Koncerty Galowy
Zespołu „Kyczera”
Sala Maneżowa Akademii Rycerskiej

org. LBP

Akademia Rycerska
wstęp bezpłatny,
Koncert Galowy - zaproszenia dostępne
w Galerii Satyrykon
org. Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca
„Kyczera”, Legnickie Centrum Kultury

▸ 25.10
czwartek, godz. 17.00

„Legnickie koszary”
Spotkanie z Wojciechem Morawcem
zrealizowane w cyklu „Gawędy o Legnicy”
Legnicka Biblioteka Publiczna,
ul. Piastowska

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

▸ 25.10
czwartek, godz. 9.00

„Odbudowa niepodległej
Polski po I wojnie
światowej” - konferencja
Centrum Konferencyjno-Widowiskowe
PWSZ, ul. Sejmowa
wstęp bezpłatny
org. Stow. “Wspólnota Akademicka”,
UMWD, Starostwo Powiatowe, PWSZ

KALENDARIUM KULTURALNE

▸ 20.10

KALENDARIUM KULTURALNE
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▸ 26-27.10

▸ 26.10

▸ od 1.10

piątek, sobota

piątek, godz. 19.00

„Święto Jesieni”

„Najlepsze z najlepszych”
- koncert Aloszy
Awdiejewa z zespołem

poniedziałki, wtorki, środy, czwartki
godz. 17.30-20.00

Międzypokoleniowa impreza z szeregiem
prezentacji, eko-kiermaszów, warsztatów,
akcji edukacyjnych i sportowo-rekreacyjnych
W programie: prezentacja kooperatyw
spożywczych, animacje i warsztaty ekologiczne, kulinaria, pszczelarstwo, zielarstwo,
piernikarstwo, ceramika, akwarela. Ponadto
Junior Bieg „O Złotego Liścia” czyli akcja
biegowa dla dzieci.

Klub Mieszkańców “Agatka”

wstęp bezpłatny
udział w warsztatach - 10, 15 zł
org. Klub Mieszkańców “Agatka”

Ubawicie się do łez. Wyjątkowy artysta,
wyjątkowy recital. Alosza Awdiejew - artysta
związany z krakowską Piwnicą pod Baranami. Od lat na scenie. W trakcie koncertu
nie pozostawia nikogo obojętnym. Wraz z
towarzyszącymi muzykami wyczarowuje
na gitarze niezwykłe klimaty piosenek żydowskich, romansów i piosenek rosyjskich,
piosenek szemranego półświatka Odessy,
czy pieśni cygańskich. To wszystko przeplata znakomitym dowcipem, zabawnymi
opowiastkami i niezwykłym humorem. Budzi
emocje, odkrywając przed publicznością
wszystkie barwy duszy.

Sala Maneżowa Akademii Rycerskiej
bilety - 75, 85 zł, w Galerii Satyrykon
org. Agencja Pagram

„Jesienna Akademia
Fitness”
W programie: treningi i ćwiczenia dla dorosłych: Pilates , Zumba, Body Shape, „Zdrowy
Kręgosłup”, trening ogólnorozwojowy oraz
treningi biegowe.

Klub Mieszkańców “Agatka”

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

▸ od 1.10
poniedziałki, godz. 17.00
środy, godz. 15.45, 16.30

„Active Junior - Jesienna
Akademia Ruchu”
W programie treningi i ćwiczenia dot. profilaktyki wad postawy u dzieci i młodzieży.
Zajęcia prowadzi doświadczona instruktorka
i nauczyciel Halina Szwedyk.

Klub Mieszkańców “Agatka”

pisowe- 10, 15 zł
org. Klub Mieszkańców “Agatka”

▸ 28.10
niedziela, godz. 14.00-19.00

▸ 26.10
piątek, godz. 10.00

Rejonowy Przegląd
Działalności Artystycznej
Osób Niepełnosprawnych
„Tęczowe mosty”
Dzieci i młodzież niepełnosprawna, jak co
roku spotka się w MCK aby tańczyć, śpiewać,
rysować a przede wszystkim dobrze się
bawić w gronie kolegów z innych placówek
wychowawczych.

Młodzieżowe Centrum Kultury,
ul. Mickiewicza

wstęp bezpłatny
org. Młodzieżowe Centrum Kultury,
Caritas

▸ 5.10
piątek, godz. 18.00

„Rozpoczęcie sezonu
Legnickich Morsów”

MKS Miedź Legnica S.A
- Piasta Gliwice

W programie: konkursy z nagrodami,
rozgrzewka z Tyberian Team, wspólna
kąpiel oraz dyskoteka na plaży, którą
poprowadzi DJ Zohan. Ponadto: zabawy
dla dzieci, dmuchańce, grill, ciepłe posiłki.
Uwaga! W przypadku złych warunków
atmosferycznych możliwość przeniesienia imprezy na następną niedzielę.

Mecz o mistrzostwo Ekstraklasy Piłki Nożnej.

Kąpielisko “Kormoran”

sobota, godz. 7.00-21.00

wstęp bezpłatny
org. Legnickie Morsy

Stadion im. Orła Białego

bilety
org. MKS Miedź Legnica S.A.

▸ 6.10
„Na szlakach kulturowych
polsko-niemieckiego
pogranicza”
W trasie wycieczki turystycznej znajdą się:
Tomaszów Bolesławiecki (manufaktura ceramiki), Budziszyn, Goerlitz i Radomierzyce.

Legnica - Niemcy

odpłatność - 95, 100 zł (zapisy)
org. Klub MIeszkańców “Agatka”
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▸ 16.10

▸ 20.10

sobota

wtorek, od godz. 12.00

sobota, godz. 18.00

LII Złaz
„Solanum Tuberosum”
- Głuchowice

8 Legnickie Bieg Papieski

MSPR Siódemka Miedź
Legnica - WKS Grunwald
Poznań

Legnica - Głuchowice
odpłatność - 25, 20 zł
org. PTTK

▸ 6.10
sobota, godz.18.00

Bieg zorganizowany w 40. rocznicę wyboru
św. Jana Pawła II na stolicę Piotrową. W
imprezie udział wezmą delegacje legnickich
szkół liczące po 10 dziewcząt i 10 chłopców
oraz dorośli. Biegi rozegrane zostaną na
dystansach 400 , 800 i 1997 metrów, z
podziałem na kategorie wiekowe.

Boiska treningowe, Park Miejski

Piłka ręczna mężczyzn - I LIGA.

Hala OSiR, ul. Lotnicza

bilety
org. MSPR Siódemka Miedź Legnica

wstęp bezpłatny
org. Parafia św. Jadwigi Śląskiej, VII LO,
OSiR, Legnicki Szkolny Związek Sportowy

MSPR Siódemka Miedź
Legnica - MKS Wieluń
Piłka ręczna mężczyzn - I LIGA.

Hala OSiR, ul. Lotnicza

bilety
org. MSPR Siódemka Miedź Legnica

▸ 7.10
niedziela, godz. 11.0

LEGNICA PÓŁMARATON
XXXI Bieg Lwa
Legnickiego
Zanim na starcie staną maratończycy o godz.
9.30 rozegrany zostanie „Bieg Rodzinny
na Jedną Milę. O godz 11.00 wystartuje
Półmaraton, bieg o długości 21,097 km.
Bieg rozegrany zostanie w kategoriach
wiekowych kobiet i mężczyzn. Najlepsi
biegacze otrzymają nagrody finansowe oraz
tatuetki, w kategorii open – puchary. W kategorii „Najszybszy Legniczanin” i „Najszybsza
Legniczanka” wręczone zostaną puchary.

▸ 27.10
sobota

▸ 20.10

MKS Miedź Legnica S.A
- Śląsk Wrocław

sobota, godz. 10.00

Mecz o mistrzostwo Ekstraklasy Piłki Nożnej.

XV Mistrzostwa Zagłębia
Miedziowego w Pływaniu

Stadion im. Orła Białego

bilety
org. MKS Miedź Legnica S.A.

Pływalnia “Delfinek”, ul. Polarna
wstęp bezpłatny
org. KS WANKAN Legnica

.

Park Miejski

opłata startowa - 20, 30, 45 zł (zgłoszenia)
Bieg Rodzinny - nieodpłatnie

▸ 27.09
▸ 20.10
sobota

Wycieczka autokarowa
- Brzeg
Legnica - Brzeg

odpłatność - 75, 70 zł
org. PTTK

sobota, godz. 11.00 – 13.00

Trening funkcjonalny
w Parku Miejskim
Pokazy, ćwiczenia, wspólna integracja dla
osób uprawiających street workout.

Park Miejski, park kalisteniczny oraz
boisko lekkoatletyczne

wstęp bezpłatny
org. OSiR, Functional Studio K.Kwiatkowski

SPORT • REKREAKCJA • TURYSTYKA

▸ 6.10

TEATR
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▸ 6, 7.10

▸ 18, 19.10

sobota, niedziela, godz. 19.00

czwartek, piątek, godz 11.00

„Zabijanie Gomułki”

„Wierna wataha”

Pełna humoru opowieść o zamachu na
I sekretarza PZPR z użyciem chińskiej kuszy.
Koncert gry aktorskiej, ukazujący czasy
PRL w krzywym zwierciadle. We wtorek,
9 października o godz. 20.30 spektakl będzie
transmitowany przez TVP Kultura w ramach
Telewizyjnego Festiwalu Teatrów Polski.
Spektakl odbędzie się także 4 i 5 października o godzinie 11.00.

Szóste autorskie Pawła Wolaka i Katarzyny
Dworak. Tym razem miejscem akcji jest „miasteczko małe”, gdzie dwie rodziny od pokoleń
oddają swoich synów na służbę Kościołowi
w głębokim przekonaniu, że dzięki temu
chronią całą społeczność „od powietrza,
głodu, ognia i wojny”. Przychodzi jednak
pokolenie, w którym rodzą się wyłącznie
córki, a przeznaczona na świętą dziewczynka
wcale nie ma ochoty, by ją złożono w ofierze.
Wątpliwości zaczyna mieć również ojciec.
Wtedy matka ze wściekłą determinacją staje
do walki. Mocny spektakl na niełatwe czasy.

Teatr Modrzejewskiej,
Scena Gadzickiego

bilety - 30, 25 zł
org. Teatr Modrzejewskiej

Teatr Modrzejewskiej,
Scena Gadzickiego

bilety - 30, 25 zł
org. Teatr Modrzejewskiej

▸ 25, 26, 27,
28.10
czwartek - niedziela, godz 19.00

„Lekcje tańca w zakładzie
weselno-pogrzebowym
Pana Bamby”
Surrealistyczna biesiada w duchu Hrabala
i Haška, w niepowtarzalnej atmosferze stolicy Czech. Wyczarowany na scenie wieczór
w sali bankietowej zakładu pogrzebowego,
„w atmosferze trochę stypy, a trochę wesela”
zamienia się w święto prawdziwej poezji i
humoru – i jeszcze czegoś więcej. A wszystko
to z piosenkami i muzyką grającej na żywo
kapeli kierowanej przez Łukasza Matuszyka.

Teatr Modrzejewskiej,
Scena Gadzickiego

bilety - 35, 28 zł
org. Teatr Modrzejewskiej

▸ 13, 14.10
WYSTAWY

sobota, niedziela, godz. 19.00

„Dzielni chłopcy”
Dramat o świecie kibiców, napisany po
spotkaniach z kibicami Miedzi Legnica i
GKS-u Katowice. Zamiarem jego autorki jest
przełamanie stereotypów w postrzeganiu
miłośników piłki nożnej, pokazanie ich jako
postaci niejednoznacznych, ukazanie prawdziwych emocji, które są źródłem i podstawą
ich oddania drużynie. Dramatyzowane
czytanie sztuki zaprezentowano w Teatrze
w 2015 roku. Reżyser Szymon Waćkowski
sfilmował dramat zdobywając Nagrodę
Publiczności na festiwalu Teatroteka Fest
2018. Dla celów premierowej inscenizacji
scenicznej Autorka-reżyserka przygotowała
nową wersję tekstu. Spektakl odbędzie się
także 12 i 16 października o godzinie 11.00.

Teatr, Scena Gadzickiego
bilety - 32, 25 zł
org. Teatr Modrzejewskiej

▸ 19.10
piątek, godz. 19.00

Spektakl „Andropauza”
Uniwersytet Trzeciego Wieku. Czterech
dziarskich studentów w wieku emerytalnym: Hrabia, Behemot, Sławek
komandos i Niewyżyty, brutalnie wyrzuceni z klasy przez złą nauczycielkę,
podejmują ryzykowną decyzję walki z
reżimem szkoły. Zakładają teatr. Aby
naprawić rzeczywistość tej, ich zdaniem
doszczętnie zepsutej szkoły, postanawiają wystawić „Dziady” Mickiewicza
w reżyserii ...Stevena Spielberga. Do
którego płyną jachtem pożyczonym od
samego barona Munchausena. Wieczór
pełen śmiechu, przygód, zaskoczeń i
niespodzianek! Arcyzabawna opowieść
o tym, że prawdziwe życie zaczyna się
po sześćdziesiątce!
Sala Maneżowa Akademii Rycerskiej
bilety - 85 zł (Galeria Satyrykon)
org. Opus Art Agnieszka Pruszkowska

▸ 1.10 - 6.11
„Niepodległość”
Pokonkursowa wystawa prac plastycznych
uczniów V Liceum Ogólnokształcącego w
Legnicy. Wystawa zorganizowana została z
okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości.

Galeria „Loża” LBP,
ul. Piastowska

wstęp bezpłatny
org. Legnicka Biblioteka Publiczna,
V Liceum Ogólnokształcące
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▸ do 30.12

▸ od 12.10

Łemkowskie Jeruzalem
„PiekłoNiebo”

„Cały kształt.
Grzegorz Niemyjski”

Motywem przewodnim wystawy jest
twórczość artystyczna i filozoficzna wybitnego artysty malarza łemkowskiego
pochodzenia – Jerzego Nowosielskiego. Tytuł
„PiekłoNiebo” ma w zamyśle odnieść się do
częstej u wybitnych artystów dwoistości
natury, ich skomplikowanych osobowości
i nierzadko dramatycznych przeżyć, jakich
doświadczają. Jest to również penetracja
przestrzeni pomiędzy sacrum a profanum;
badanie napięć, jakie powstają na ich styku.
Wystawa wpisuje się w wieloletni projekt
przybliżania kultury i historii związanej z
Łemkami. Zaprezentowane zostaną prace
Jerzego Nowosielskiego, Andrzeja Szewczyka, Grzegorza Sztwiertni, Joanny Zemanek,
Natalii Hładyk, Małgorzaty Maćkowiak,
Mateusza Budzyńskiego, Arkadiusza Andrejkowa, Piotra Bogatki i Oleksija Choroshki.

Wystawa prezentuje szerokie spektrum
działalności artystycznej Grzegorza Niemyjskiego, które obejmuje rzeźbę, medalierstwo,
instalacje, malarstwo oraz projektowanie
wnętrz. Dominującą formą wypowiedzi
artysty jest rzeźba. W przestrzeni Legnicy
znajduje się kilka jego realizacji: Pomnik Zesłańców Sybiru, Ring, Kula, Studnia Zakochanych, Ściana Witelona. Grzegorz Niemyjski
jest absolwentem a obecnie wykładowcą
Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu.

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

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

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

Zanim Marco Polo odsłonił przed mieszkańcami Europy tajemnice i bogactwa Wschodu,
do serca Azji, w 1245 r. wyruszył włoski
franciszkanin Giovanni da Pian del Carpine.
W czasie podróży trwającej 2 lata i 7 miesięcy, oficjalny wysłannik papieża przemierzył
19000 kilometrów. W wyprawe uczestniczył
Benedykt Polak z klasztoru franciszkanów
we Wrocławiu. Zadaniem zakonników było
nawiązanie stosunków dyplomatycznych
z Mongołami, którzy kilka lat wcześniej
spustoszyli obszary Wschodniej i Środkowej
Europy. Wystawa przygotowana przez The
Explorers Club Polska ukazuje okoliczności
wyprawy Carpiniego, jej przebieg i znaczenie
dla poznania ludów i kultur Azji. Jednocześnie przybliża wkład duchownych ze
Śląska – Benedykta Polaka oraz C. de Bridia
w odkrywaniu ziem na wschód od Europy.

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

▸ od 19.10
„Sztuka Legionów”

▸ d o 27.10
Zygmunt Januszewski
„Ilustracje”
Wystawa przygotowana w 5. rocznicę
śmierci artysty, grafika, rysownika, poety,
performera, od 1981 roku związanego
z Legnicą. Jest twórcą logo Satyrykonu,
które utrwalone zostało w rzeźbie „Filipka”.
Absolwent ASP w Warszawie, w latach
2002-2013 prowadził na macierzystej uczelni
Pracownię Ilustracji. Laureat wielu nagród
i wyróżnień, zilustrował ponad 70 książek.
Swoje prace publikował m.in. w: „Süddeutsche Zeitung“, „Die Zeit“, „Die Welt“, „Neue
Zürcher Zeitung“, „Tages Anzeiger Zürich“,
„The Guardian“, „Le Monde“ (Francja) „Tygodniku Powszechnym”, „Gazecie Wyborczej“,
Polityce“.

Galeria Satyrykon

wstęp bezpłatny
org. LCK, Fundacja Satyrykon

▸ 4 - 28.10
Jacek Samotus
„Girls & Flowers
Wystawa poświęcona dwóm zjawiskom,
które wg autora „są tak naturalnie piękne,
że trudno je opisać”. Propozycja dla zwolenników znakomitej, tradycyjnej fotografii.
Jej autor w swoim dorobku ma ponad
40 wystaw indywidualnych i zbiorowych
w Polsce i za granicą. Jego zdjęcia pojawiały
się w Vogue, Harper`s Bazaar, Elle, The New
York Times czy Australian Creative. Po
powrocie do kraju zamieszkał we Wrocławiu, skąd pochodzi i oddał się wyłącznie
twórczości artystycznej, której efekty można
zobaczyć na legnickiej wystawie.

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

Wystawa ze zbiorów Muzeum Narodowego
w Krakowie oraz Muzeum Wojska Polskiego
w Warszawie zorganizowana dla uczczenia
obchodów 100 Rocznicy Odzyskania przez
Polskę Niepodległości. W szeregach Legionów Polskich służyło ok. 180 malarzy,
rzeźbiarzy i grafików, w tym 30 studentów
krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych oraz
wielu uznanych już twórców, m.in.: Wincenty
Wodzinowski, Kazimierz Młodzianowski,
Henryk Kuczek, Włodzimierz Konieczny,
Józef Świrysz-Ryszkiewicz. Czyn legionowy
wspierali też profesorowie Akademii Sztuk
Pięknych w Krakowie Leon Wyczółkowski
i Julian Fałat, którzy przebywali na froncie
wołyńskim w charakterze malarzy wojennych. Na wystawie zaprezentowane zostaną
obrazy, rysunki, rzeźby wykonane przez
artystów – legionistów, dzieła powstałe w
czasie I wojny światowej oraz w dwudziestoleciu międzywojennym, które ilustrują
czas walki o niepodległość.

Muzeum Miedzi,
Akademia Rycerska

bilety / wstęp bezpłatny
org. Muzeum Miedzi

WYSTAWY

▸ d o 21.10

WYSTAWY
WYSTAWY
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▸ o d 23.10

▸ od 2.10

▸ 8-10.10

„Miedź. Dzieje
niezwykłego metalu”

wtorki, godz. 16.00-18.00

poniedziałek, wtorek, środa

Przyjazna Kawiarenka
„Spotkaj się z nami!”

Legnickie Dni Seniora

Pokaz właściwości miedzi, technologii
jej produkcji, zastosowania. Tradycyjnej
ekspozycji towarzyszyć będą multimedia
oraz nowoczesne sposoby prezentacji
wiedzy – hologram, gra multimedialna oraz
okulary przenoszące w wirtualną rzeczywistość – przygotowane w ramach projektu
Virtual Mine as a modeling tool for Wider
Society Learning, który realizowany jest we
współpracy z KGHM CUPRUM C.B.R oraz
partnerami z kraju i zagranicy.

Animowane spotkania towarzyskie przy
kawie i herbacie - dla seniorów oraz ich
przyjaciół.

Siedziba Polskiego Stowarzyszenia
Szczęśliwych Emerytów,
ul. Zielona 13 of

wstęp bezpłatny
org. Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych
Emerytów

9.10 (wtorek), godz. 12.00,
Inauguracja oraz korowód seniorów
do Akademii Rycerskiej
Urząd Miasta - Akademia Rycerska

▸ od 4.10

9.10 (wtorek), godz. 13.00-17.00
Wykłady, prelekcje, stoiska, prezentacja
instytucji i organizacji działających na rzecz
seniorów oraz twórczości artystycznej
i plastycznej legnickich seniorów).
Sala Maneżowa Akademii Rycerskiej

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

▸ o d 26.10

STREFA SENIORA

28. Ogólnopolski Przegląd
Malarstwa Młodych
PROMOCJE 2018
Wystawa oraz konkurs skierowany do
absolwentów wyższych uczelni plastycznych, którzy dyplom z malarstwa otrzymali
w roku 2017 lub 2018. Głównym celem
Przeglądu jest prezentacja i dokumentacja
najnowszego malarstwa polskiego, pierwszych samodzielnych prac malarskich, które
powstały tuż po ukończeniu uczelni plastycznych Wśród dotychczasowych laureatów
PROMOCJI są dziś znani artyści, m.in. Ivo
Nikić, Julia Curyło, Dominik Lejman. Podczas
uroczystego wernisażu zostaną ogłoszone
nazwiska zwycięzców i wręczone nagrody,
wśród nich przyszłoroczna wystawa indywidualna laureata w legnickiej Galerii Sztuki.

8.10 (poniedziałek), godz. 18.00
„Biesiada Polska”
W programie: muzyka, taniec i śpiew na ludową nutę przy tradycyjnej polskiej wieczerzy.
Nie zabraknie również zabaw i konkursów
związanych z wiedzą o Polsce i jej regionach,
a także rodzimych tradycjach i zwyczajach..
Sala Maneżowa Akademii Rycerskiej

czwartki, godz. 18.30-22.30

„Bądź Razem z Nami”
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.

Centrum Spotkań im Jana Pawła II,
pl. Kardynała S. Wyszyńskiego
wpisowe -15 zł /os.
org. Polskie Stowarzyszenie
Szczęśliwych Emerytów, Diecezjalne
Centrum Edukacyjne

10.10 (środa), godz. 11.00- 14.30
Wykłady, prelekcje, stoiska, prezentacja
instytucji i organizacji działających na rzecz
seniorów oraz twórczości artystycznej
i plastycznej legnickich seniorów.
Legnicka Biblioteka Publiczna, ul. Piastowska
10.10 (środa), godz. 14.30-16.00
Otwarcie „Zielonego Zakątka”
Legnicka Biblioteka Publiczna, ul. Piastowski

Akademia Rycerska
wstęp bezpłatny,
Biesiada Polska - 15 zł (bilety w Galerii
Satyrykon)
org. Miejska Rada Seniorów, LBP,
LCK, Centrum Seniora LCK, Polskie
Stowarzyszenie Szczęśliwych
Emerytów, Legnicki Uniwersytet
Trzeciego Wieku, Uniwersytet Trzeciego
Wieku PWSZ, Urząd Miasta, MOPS,
ZUS, SDK „Kopernik”, SDK „Atrium”

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

▸ od 5.10
piątki, godz. 16.00 - 18.00

Klub „+50”
Kuźnia pomysłów, jak zagospodarować
wolny czas na emeryturze (spotkania hobbystów, miłośników gier i zabaw itp.).

Siedziba PSSE, ul. Zielona 13 of

wstęp bezpłatny
org. Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych
Emerytów
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czwartek, godz. 11.00

„Przestrzeń dla
aktywności Rad Seniorów”
- konferencja
Regionalna konferencja Samorządów i Rad
Seniorów poświęcona tematyce dobrych
praktyk i aktywności Rad Seniorów. Wykład
wprowadzający „Aktywne starzenie się
wyzwaniem dla Rad Seniorów” poprowadzi
prof. Adam A. Zych, wybitny specjalista z zakresu: geragogiki, sytuacji społecznej ludzi w
podeszłym wieku, problemy psychologiczne
ludzi chorych i psychologii religii Wydarzenie
jest częścią projektu „Przestrzeń dla aktywności Rad Seniorów” współfinansowanego ze
środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Obywatelskiego w ramach
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
na lata 2014 - 2020.

▸ od 1.10
poniedziałek, środa, piątek,
godz. 8.00-9.30
poniedziałek, czwartek,
godz. 20.00-21.00

Hatha – Joga
„Joga nie zabiera czasu, lecz go daje”. Hatha-joga to doskonały sposób na rozluźnienie
ciała i uspokojenie umysłu. Zajęcia pozwolą
na wzmocnienie kręgosłupa, ukształtowanie
prawidłowej postawy, osiągnięcie równowagi emocjonalnej, rozwinięcie w sobie świadomej uważności oraz wzmocnienie wszystkich
układów ciała poprzez praktykowanie asan.
Zajęcia prowadzi Jan Mędrala.

Akademia Rycerska,
Sala Baletowa

odpłatność - 100 zł / miesiąc
(2 zajęcia w tygodniu)
org. LCK

Sala Maneżowa Akademii Rycerskiej

wstęp bezpłatny
org. Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych
Emerytów, UM Legnica, LCK

▸ od 1.10
poniedziałki, wtorki, czwartki

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

STREFA SENIORA

▸ 18.10

1.10 (pon.), godz. 15.00
Poniedziałkowe spotkania
„Przy książce i herbatce”
Filia nr 8 LBP, ul. S. Staszica
1, 8, 15, 22, 29.10 (pon.), godz. 15.00
Warsztaty rękodzieła
artystycznego sekcji kreatywnej
„Złote ręce”
LBP, ul. Piastowska
2.10 (wtorek), godz. 16.30
Klub Czytających Rodziców
Filia nr 1 LBP, ul. Gojawiczyńskiej
4, 25.10 (czwartki), godz. 19.00
Spotkania Dyskusyjnego Klubu
Książki Fantasy
Provincia Cafe Bistro Bar, ul. Złotoryjska

▸ 18.10
czwartek, godz. 15.00

Spotkanie z wybitnym specjalistą z zakresu:
geragogiki, sytuacji społecznej ludzi w
podeszłym wieku i psychologii religii oraz
promocja książki „Encyklopedii starości,
starzenia się i niepełnosprawności”.

Sala Maneżowa Akademii Rycerskiej

wstęp bezpłatny
org. Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych
Emerytów, UM Legnica, LCK

▸ 1.10
poniedziałek, godz. 16.30

„Super babcia, super
dziadek
Spotkanie z Katarzyną Łochowską, pracownikiem oświaty zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Legnicy pt. „Współczesna żywność – jak
czytać etykiety”.

Filia Dziecięco-Młodzieżowa nr 2 LBP,
ul. Pomorska
wstęp bezpłatny
org. LBP

▸ od 1.10
zawsze w poniedziałki , godz. 16.00

„Twórcze poniedziałki “
1.10 (poniedziałek), godz. 16.00
„Światowy Dzień Ptaków”

8.10 (poniedziałek), godz. 16.00
„Dzień Drzewa”

15.10 (poniedziałek), godz. 16.00
„Światowy Dzień Origami

8, 25.10 (poniedziałki), godz. 18.00
„Pisemne bazgroty – literackie
pieszczoty” (warsztaty literackie)
LBP, ul. Piastowska
23.10 (wtorek), godz. 18.00
„Książka na prowincji”
– spotkanie Dyskusyjnego
Klubu Książki
Provincia Cafe Bistro Bar, ul. Złotoryjska
25.10 (czwartek), godz. 16.00
Spotkanie Młodzieżowego
Dyskusyjnego Klubu Książki
Filia Dziecięco-Młodzieżowa nr 1 LBP,
ul. Łukasińskiego

▸ od 1.10
poniedziałki - czwartki, godz. 16.30

22.10 (poniedziałek), godz. 16.00
„Dzień Kundelka”

Studio Baletowe

29.10 (poniedziałek), godz. 16.00
„Recyklingowe karmniki”

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

MCK, ul. Mickiewicza

Akademia Rycerska, Sala Baletowa

wstęp bezpłatny
org. MCK

odpłatność
org. LCK

EDUKACJA • WARSZTATY • SPOTKANIA

„Spotkanie autorskie
z prof. Adamem A. Zychem

EDUKACJA • WARSZTATY • SPOTKANIA

14

▸ od 1.10
poniedziałek - piątek

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

1 października (pon.), godz. 16.30
„Bajki o zwierzętach”
Ekobiblioteka, ul. Łukasińskiego
3 października (środa), godz. 10.00
„Jesienią, jesienią sady się rumienią”
Filia nr 8, ul. Staszica
3 października (środa), godz. 10.00
„Jesienna skrzynia skarbów”
Filia nr 11, ul. Drohobycka
5 października (piątek), godz. 16.30
„Kosz Pani Jesieni”
Filia Dziecięco-Młodzieżowa nr 1,
ul. Łukasińskiego
5 października (piątek), godz. 17.00
„Przygoda Jeża spod miasta Zgierza”
Filia nr 1, ul. Gojawiczyńskiej
6 października (sobota), godz. 10.0
„Figle muzyczne”
Filia Zbiorów Muzycznych i Specjalnych,
ul. Mickiewicza
8 października (pon.), godz. 16.30
„Smyk tworzy jesienne kompozycje”
Ekobiblioteka, ul. Łukasińskiego
9 października (wtorek), godz. 10.30
„Przyszła do nas Pani Jesień”
Filia nr 4, ul. Heweliusza
11 października (czw.), godz. 11.00
„Poszukiwanie jesieni”
Filia nr 2, ul. Złotoryjska
11 października (czw.), godz. 16.30
„Pejzaż z liści”
Filia nr 7, ul. Neptuna
11 października (czw.), godz. 16.30
„Dary jesieni”
Filia nr 3, ul. Głogowska
12 października (piątek), godz. 16.3
„Bawimy się z dziećmi”
Filia Dziecięco-Młodzieżowa nr 2,
ul. Pomorska
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12 października (piątek), godz. 16.30
„Kto rządzi w wiejskiej zagrodzie”
Filia Dziecięco-Młodzieżowa nr 1,
ul. Łukasińskiego
12 października (piątek), godz. 17.00
„Maska lwa”
Filia nr 1, ul. Gojawiczyńskiej
13 października (sobota), godz. 10.00
„Figle muzyczne”
Filia Zbiorów Muzycznych i Specjalnych
ul. Mickiewicza
15 październik (pon.), godz. 16.30
„Kolory jesieni”
Ekobiblioteka, ul. Łukasińskiego

▸ 2, 9.10
wtorek, godz. 9.30 i 10.00

„Cała Polska Czyta
Dzieciom”
Filie Legnickiej Biblioteki Publicznej
wstęp bezpłatny. org. LBP

2 października (wtorek), godz. 9.30
Filia nr 8 LBP, ul. Staszica
9 października (wtorek), godz. 10.00
Filia nr 1 LBP, ul. Gojawiczyńskiej

16 października (wtorek), godz. 10.30
„Witaminki w ten jesienny czas”
Filia nr 4, ul. Heweliusza
18 października (czw.), godz. 11.00
„Pada, pada deszcz”
Filia nr 2, ul. Złotoryjska
18 października (czw.), godz. 16.00
„Jesienne drzewo”
Filia nr 5, ul. Wielogórska
18 października (czw.), godz. 16.30
„Jesienny krajobraz”
Filia nr 7, ul. Neptuna
19 października (piątek), godz. 16.30
„Bajka nowa prostokątna
i kwadratowa”
Filia Dziecięco-Młodzieżowa nr 1,
ul. Łukasińskiego
19 października (piątek), godz. 17.00
„Kocie historie”
Filia nr 1, ul. Gojawiczyńskiej
22 października (pon.), godz. 16.00
„Kolory jesieni”
Filia nr 9, ul. Żołnierzy II Armii Wojska
Polskiego
23 października (wtorek), godz. 10.30
„Jesienne przygody małego jeża”
Filia nr 4, ul. Heweliusza
25 października (czw.), godz. 11.00
„Zbiory jesieni”
Filia nr 9, ul. Żołnierzy II Armii Wojska
Polskiego
26 października (piątek), godz. 16.30
„Dziecięce wierszyki - masażyki”
Filia Dziecięco-Młodzieżowa nr 2,
ul. Pomorska

▸ 2.10
wtorek, o godz. 16.00

Flamenco
– zajęcia dla dzieci
Taniec z Andaluzji podbił serca ludzi na całym świecie. Nie należy do najłatwiejszych
tańców. Wszelki trud wynagradza jednak
niesamowita siła emocji płynących wraz z
muzyką przez nasze ciało i duszę! Spotkanie
organizacyjne nowego cyklu zajęć, które
prowadzone będą w środy prowadzić będzie
Jessica Starsky.

Akademia Rycerska, sala nr 133
Koszt: 60 zł / miesiąc
org. LCK
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▸ od 4.10

▸ od 5.10

zawsze w środy, godz. 18.30-20.00

zawsze w czwartki, godz. 10.00-13.00

zawsze w piątki, godz. 15.00 - 18.00

Nauka tańca
towarzyskiego

„Rękodzieło
- sposób na nudę””

„reGENERACJA.
Pokoleniowa integracja
przez sztukę”

I stopień dla młodzieży
i dorosłych
Tańcz na zdrowie - taniec to nie tylko rozrywka, ale terapia i trening dla każdego.
Rytmy latynoamerykańskie rozgrzeją i
poprawią nastrój. Tańcząc sambę, rumbę
czy cha-cha-cha, staniesz się pewniejszy
siebie, bardziej otwarty, nabierzesz gracji.
Tango wyprostuje zaokrąglone plecy, walc
nauczy płynności, a wszystkie ujędrnią ciało i
wzmocnią serce... . Kurs prowadzi je Andrzej
Mierzwa - utytułowany tancerz oraz sędzia
międzynarodowych konkursów tanecznych.

Cotygodniowe spotkania miłośników robótek ręcznych.

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

Sala Maneżowa Akademii Rycerskiej

odpłatność - 160 zł / osoba
Kurs obejmuje 8 spotkań po 1,5 godziny
org. LCK

▸ od 4.10
zawsze w czwartki, godz. 18.30

Tai Chi
Tai chi to starochińska, przypominająca powolny taniec, niezwykła forma ruchu, która
zrobiła karierę w świecie zachodnim. Łączy
w sobie sztukę walki i gimnastykę zdrowotną, może być sposobem na rozluźnienie i
uspokojenie umysłu, rodzajem medytacji. Dla
współczesnego człowieka, prowadzącego
często siedzący tryb życia, jest to interesująca a zarazem bezpieczna forma rekreacji
ruchowej, którą mogą uprawiać osoby w
różnym wieku i o różnej sprawności fizycznej.

Ideą projektu dofinansowanego ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
jest ożywienie relacji i wzmocnienie więzi
międzypokoleniowych (córka, syn-mama-tato-babcia-dziadek), integracja osób
w różnym wieku i rodzin z różnych środowisk, propagowanie wartości rodziny
oraz aktywizacja twórcza, wzbudzająca
pozytywne emocje wśród uczestników zadania. Będzie on realizowany poprzez szereg
działań: warsztaty plastyczne, teatralne,
wykłady, wystawę, plener. W ramach spotkań trzy pokolenia uczestników będą mogły
twórczo się rozwijać, wzajemnie się ucząc
i przekazując sobie umiejętności właściwe
swojej generacji.

Galeria Sztuki, pl. Katedralny

▸ od 5.10

wstęp bezpłatny
org. Galeria Sztuki

zawsze w piątki, godz. 13.00

„Twórcze piątki”
Zajęcia plastyczne dla dzieci.

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

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

▸ 5, 8,11,12.10.
piątek, poniedziałek, czwartek,
piątek, godz. 15.30

Klubowe Laboratorium
Działań Twórczych
Tematem jesiennych warsztatów pod kierunkiem Magdy Grońskiej będą kompozycje naturalne, jesienny decoupage oraz Vedic Art.

Klub Mieszkańców “Agatka”,
ul. Artyleryjska

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

EDUKACJA • WARSZTATY • SPOTKANIA

▸ od 3.10

EDUKACJA • WARSZTATY • SPOTKANIA

16

LEGNICKI Legnicki
INFORMATOR
KULTURALNY
- sierpień 2018
Informator
Kulturalny• lipiec
PAŹDZIERNIK

▸ 5.10

▸ 8.10

▸ 9.10

piątek, godz. 17.00

poniedziałek, godz. 17.00

wtorek, godz. 16.00

„Ceramiczna przygoda”

„Ceramiczne cuda”

Otwarte warsztaty pod kierunkiem artysty
plastyka Rafała Owczarka, których uczestnicy poznają tajniki modelowania gliny. Powstałe prace ceramiczne zostaną poddane
szkliwieniu i wypalone.

Warsztaty ceramiczne dla całej rodziny organizowane we współpracy z Pracownią Ceramiczną ANANDA. W trakcie zajęć powstaną
wazony z motywem jesiennym, wykonane
techniką scrafitto. Materiały, narzędzia,
odzież ochronna, wypał i szkliwienie w cenie.

„Czerwony pomidor, biały
miś - malarska inspiracja
kolorem”

Klub Mieszkańców “Agatka”,
ul. Artyleryjska

pisowe - 35 zł (zapisy)
org. Klub Mieszkańców “Agatka”

SDK “Kopernik”, ul. Koziorożca
wstęp - 35 zł (zapisy)
org. SDK “Kopernik”

▸ 8, 26.10

▸ 6.10
sobota, 11.00-13.00

Flamenco – zajęcia dla
młodzieży i dorosłych
Pierwsze spotkanie organizacyjne oraz
zajęcia. Spotkania odbywają się w soboty,
2 razy w miesiącu. Prowadzi je Liliana
Bochenkiewicz.

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

Otwarte warsztaty plastyczne dla dzieci w
wieku 7 - 10 lat, które sfinalizuje wystawa..

SDK “Kopernik”, ul. Koziorożca
wstęp wolny (zapisy)
org. SDK “Kopernik”

▸ 11, 25.10
czwartek, godz. 10.00 i 10.30

poniedziałek, piątek, godz. 11.00

„Moje małe muzykowanie”

SMYKOMULTISENSORYKA

Muzyka, instrumenty, zabawa. Spotkanie
z Janem Plewczyńskim.

Impreza dla dzieci wspierająca ich rozwój
w oparciu o metodę integracji sensorycznej.
Zajęcia, przy udziale rodziców, poprowadzi
Jowita Waszczyk.Spotkania prowadzone
będą z podziałem na grupy wiekowe: 6 m-cy
do 1 roku (8.10) oraz 1-2 lata (26.10).

Filie Legnickiej Biblioteki Publicznej
wstęp bezpłatny. org. LBP

11 października (czw.) godz. 10.30
Filia nr 7 LBP, ul. Neptuna

SDK “Kopernik”, ul. Koziorożca

25 października (czw.), godz. 10.00
Filia Dziecięco-Młodzieżowa nr 1 LBP,
ul. Łukasińskiego

▸ od 9.10

▸ 11, 18, 25.10

wstęp - 20 zł (zapisy)
org. SDK “Kopernik”

zawsze we wtorki, godz. 11.00

„Sztuka czytania”
Kampania edukacyjna podzielone będzie
na osobne cykle, które zakładają zarówno
działania czytelnicze, jak i artystyczne,
twórcze, skierowane do poszczególnych
grup wiekowych.

czwartki , godz. 16.00

„Czwartki w bibliotece”
11.10 (czwartek), godz. 16.00
„Jeżyk wśród liści”
.
18.10 (czwartek), godz. 16.00
„Jesienny lampion”

Galeria Sztuki, pl. Katedralny

▸ 6.10

wstęp bezpłatny
org. Galeria Sztuki

25.10 (czwartek), godz. 16.00
„Warsztaty dyniowe”

sobota

Warsztaty tańca
w rytmach latino
Spotkanie organizacyjne. Zajęcia poprowadzą: Artur Brążkowski i Beata Hinc.

Hol Akademii Rycerskiej
odpłatność - 60, 40, 80 zł
org. LCK

MCK,ul. Rataja

wstęp bezpłatny
org. MCK
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▸ 12.10.

▸ 18.10

piątki, godz. 16.00

piątek, od godz. 17.00

czwartek, godz. 17.00

„Sztuka i ideologia”

Latająca Pasieka

„Biel i czerwień”

Wykłady poświęcone sztuce w kontekście
historii politycznej Polski, zwłaszcza ostatniego stulecia. To interdyscyplinarny projekt
artystyczno-edukacyjny dotyczący historii,
analizy i interpretacji takich pojęć jak tożsamość, patriotyzm, przynależność do grupy
czy narodu na przykładzie dziejów naszego
kraju i regionu. Wykłady prowadzić będą dr
Piotr Bukowczyk i Rogar Piaskowski. Projekt
„ODCIENIE BIELI I CZERWIENI. Sztuka w poszukiwaniu tożsamości” dofinansowany jest
ze środków Narodowego Centrum Kultury w
ramach program Kultura-Interwencje 2018. .

Spotkanie oraz warsztaty. O leczniczych
właściwościach miodu, miodosytnictwie
i miejskich pasiekach opowie Tomasz Sedlec,
lider lokalnego zrzeszenia pszczelarzy.

Otwarte warsztaty plastyczne dla młodzieży
i dorosłych w cyklu „Spotkania ze sztuką”.

SDK “Kopernik”, ul. Koziorożca
Klub Mieszkańców “Agatka”,
ul. Artyleryjska

wpisowe - 20, 25 zł
org. Klub Mieszkańców “Agatka”

wstęp wolny (zapisy)
org. SDK “Kopernik”

▸ 19.10.
piątek, godz. 17.30

„Armenia - perła
Kaukazu”

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

Spotkanie z podróżnikiem Karolem Łąkiem
oraz autorska fotorelacja z podróży.

▸ 13, 27.10

Klub Mieszkańców “Agatka”,
ul. Artyleryjska

EDUKACJA • WARSZTATY • SPOTKANIA

▸ 12, 19, 26.10

wstęp bezpłatny
org. Klub Mieszkańców “Agatka”

czwartek, godz. 16.30

„Oblicza czerwieni”

piątek, godz. 17.00, 18.00

Laboratorium Piernika
Otwarte warsztaty z artystą plastykiem i
cukiernikiem Martyną Olszową-Durachta.
których uczestnicy warsztatów poznają
oryginalne metody dekorowania pierników.

Klub Mieszkańców “Agatka”,
ul. Artyleryjska

wpisowe - 20 zł
org. Klub Mieszkańców “Agatka”

Galeria Ring, Rynek
wstęp bezpłatny
org. Galeria Sztuki

FILM

▸ 12.10.

Cykl projekcji filmów dokumentalnych
poświęconych tematowi pobytu Wojsk
Radzieckich w Legnicy oraz projekcja filmu
„Mała Moskwa” Waldemara Krzystka zrealizowany w ramach projektu „20.34, peron
4. Odzyskiwanie suwerenności miasta”
dofinansowanego ze środków Muzeum
Historii Polski w Warszawie w ramach
Programu „Patriotyzm Jutra”. Projekt,
realizowany z okazji 25-lecia opuszczenia
Legnicy przez Wojska Armii Radzieckiej,
ma na celu refleksję artystyczną na temat
wieloletniej obecności Rosjan w mieście.
Poprzez ukazanie topografii tego pobytu
oraz różnorodnych i skomplikowanych relacji
pomiędzy gospodarzami miejsca i narzuconymi im przez historię i realia polityczne
gośćmi, zamierzamy przypomnieć i poddać
krytycznej ocenie wciąż żywą i obecną w
licznych śladach najnowszą historię Legnicy .

▸ 1.10
poniedziałek, godz. 18.00

Klub Miłośników Filmu
„Trzy billboardy
za Ebbing, Missouri”
Reż. Martin McDonagh. Wyst.: Woody Harrelson, Frances McDormand, Sam Rockwell,
John Hawkes. USA, 2017, 111 min
Oscarowa opowieść o matce brutalnie
zamordowanej dziewczyny, która chcąc
sprowokować policję do działania, opłaca
wyklejenie trzech lokalnych billboardów
kontrowersyjnymi przekazami, wywołując
zamieszanie w miasteczku.

Kino „Piast”, ul. Biskupia

miesięczna składka KMF - 15 zł
org. LCK

FILM
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▸ 4.10

▸ 11.10

▸ 22.10

czwartek, godz. 13.00, 18.00

czwartek, godz. 13.00, 18.00

poniedziałek, godz. 18.00

Kultura Dostępna

Kultura Dostępna

„Najlepszy”

„Plan B”

Klub Miłośników Filmu
„Tysiące mil samotności”

Reż. Łukasz Palkowski. Wyst.: Jakub Gierszał, Janusz Gajos, Magdalena Cielecka,
Arkadiusz Jakubik. Polska 2017, 110 min.
Fascynująca, pełna spektakularnych upadków i niezwykłej siły historia inspirowana
życiem Jerzego Górskiego, który ukończył
bieg śmierci oraz ustanowił rekord świata
w triathlonie.

Reż. Kinga Dębska. Wyst.: Roma Gąsiorowska-Żurawska, Kinga Preis, Marcin
Dorociński. Polska 2018, 86 min.
Obyczajowy film o miłości. Bohaterów filmu
poznajemy kilkanaście dni przed Walentynkami, w chwili, gdy w ich życiu wydarza się
coś całkiem nieoczekiwanego...

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

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

▸ 15.10
poniedziałek, godz. 18.00

Klub Miłośników Filmu
„Wszystko albo nic”

▸ 8.10
poniedziałek, godz. 18.00

Klub Miłośników Filmu
„Dreszcze”
Reż. Wojciech Marczewski. Występują:
Ryszard Kotys, Marek Kondrat, Bogusław
Linda, Władyslaw Kowalski, Marian Opania,
Jerzy Bińczycki. Polska, 1981, 101 min
Rok 1955.Ojca trzynastoletniego Tomka
aresztuje UB. Chłopiec wyjeżdża mimo to na
obóz harcerski prowadzony przez fanatycznych komunistów, gdzie dzieci poddawane
są brutalnej indoktrynacji. Analiza moralnej
deprawacji i sterowania ludzkimi postawami
a przede wszystkim filmowa opowieść o
świecie dziecięcej wyobraźni, uczuć i psychiki.

Kino „Piast”, ul. Biskupia

miesięczna składka KMF - 15 zł
org. LCK

Reż. Mike Leigh. Wyst.: Timothy Spall, Lesley
Manville, Alison Garland, James Corden,
Ruth Sheen, Marion Bailey. Wielka Brytania
/ Francja, 2002, 122 min
Dojrzała i szczera opowieść o miłości,
porozumieniu we współczesnym świecie
pośpiechu i zgiełku. Wzruszający i przenikliwy portret współczesnej rodziny. To film o
pułapkach codziennego życia, tęsknocie za
spełnieniem, a zarazem o małych gestach i
decyzjach, które nas przybliżają lub oddalają
do tego, co w życiu najistotniejsze.

Reż. Yimou Zhang. Występują: Takakura
Ken, Terajima Shinobu, Kiichi Nakai. Chiny
/ Japonia, 2005, 105 min
Opowieść o podróży przez Chiny, która
zmieniła życie pewnego człowieka. Gdy
Takata Gou-ichi (Takakura Ken) dowiaduje
się, że jego syn Ken-ichi (Nakai Kiichi) jest
poważnie chory, rusza natychmiast, by po
latach rozłąki, być blisko niego. Wyrusza w
podróż, swoistą odyseję, która ma udowodnić jego ojcowską miłość. Na swej drodze
spotyka szereg barwnych postaci, odkrywa
ludzkie uczucia i znaczenie rodziny, którą - jak
sądził -stracił dawno temu.

Kino „Piast”, ul. Biskupia

miesięczna składka KMF - 15 zł
org. LCK

▸ 24.10
środa, godz. 11.00

Kino „Piast”, ul. Biskupia

miesięczna składka KMF - 15 zł
org. LCK

▸ 18.10
czwartek, godz. 13.00, 18.00

Kultura Dostępna

„Gotowi na wszystko.
Exterminator”
Reż. Michał Rogalski. Wyst.: Paweł Domagała, Piotr Rogucki, Agnieszka Więdłocha,
Aleksandra Hamkało. Polska 2018, 86 min.
Piątka przyjaciół staje przed szansą reaktywacji zespołu metalowego o złowieszczo
brzmiącej nazwie „Exterminator”.

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

Klub Filmowy Osób
Niewidomych
„Skazani na Shawshank”
Projekcja filmu z audiodeskrypcją w reż.
Frank Darabonta na podstawie opowiadania Stephena Kinga. Pokaz organizowany
w ramach projektu „Krajowy zasób cyfrowych filmów z audiodeskrypcją dla osób
niewidomych” realizowanego przez Stowarzyszenie „De Facto”.

LBP, ul. Piastowska
wstęp bezpłatny
org. PZN, LBP
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▸ 25.10
czwartek, godz. 13.00, 18.00

Kultura Dostępna
„Pomiędzy słowami”
Reż. Urszula Antoniak. Wyst.: Jakub Gierszał, Andrzej Chyra, Christian Löber, Justyna Wasilewska. Polska, Holandia 2017,
87 min.
Subtelny, pięknie sfotografowany film o tym,
co to znaczy być Polakiem. Michael, prawnik
z Berlin spotyka swojego ojca. To ostatnia
więź łączącą chłopaka z krajem, z którym
świadomie zerwał kontakt...

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

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

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

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

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

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

Zarząd Oddziału PTTK
Rynek 27
tel. 76 856 51 63

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

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
ul. Sejmowa 5a
tel. 76 723 23 43

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

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

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

▸ 29.10
poniedziałek, godz. 18.00

Klub Miłośników Filmu
„Pomiędzy słowani”
Reż. Urszula Antoniak. Wyst.: Andrzej
Chyra, Jakub Gierszał, Justyna Wasilewska,
Christian Löber. Polska / Niemcy / Holandia,
2017, 85 min
Michael ma 28 lat. Jest Polakiem, prawnikiem, który mieszka i z sukcesem pracuje
w Berlinie. Pewnego dnia poznaje swojego
ojca, którego nigdy wcześniej nie widział i
spędza z nim weekend. Te kilka dni stanie się
dla Michaela podróżą w poszukiwaniu siebie.

Kino „Piast”, ul. Biskupia

miesięczna składka KMF - 15 zł
org. LCK

Szkolne Schronisko Młodzieżowe
ul. Henryka Jordana 17
tel. 76 862 54 12
MKS Miedż Legnica S.A.
Al. Orła Białego (Stadion, trybuna C)
tel. 76 744 26 67

Klub Mieszkańców „Agatka”
ul. Artyleryjska 40f (pawilon)
tel. 76 72 30 983

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

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

Klub Sportowy WANKAN
ul. ul. Gombrowicza 43/15
tel. 601 768 450

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

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

Łemkowskie Stowarzyszenie Pieśni
i Tańca KYCZERA
ul. Zofii Kossak 5; tel. 76 723 37 05

Legnickie Morsy
tel. 601 163 550
e-mail: legnickiemorsy@gmail.com

Łemkowskie Stowarzyszenie Pieśni
i Tańca KYCZERA
ul. Zofii Kossak 5; tel. 76 723 37 05

Opus Art Agnieszka Pruszkowska
tel. 601 163 550
90-339 Łódź, Wilcza 5 lok. 41

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

PAGRAM Paweł Skrzypczyński
68-200 Żary
ul. Słoneczna 13

ORGANIZATORZY

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