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Wydawnictwo bezpłatne

▸ 2-3.11  
piątek - sobota

Drone Film Festival 
Legnica 2018
2.11 (piątek), godz. 14.00, 15.00, 16.00
Warsztaty dronowe dla dzieci  
i młodzieży: „Zawód - operator drona”
Warsztaty poprowadzą Bogdan Bugajski 
(wykładowca Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, 
juror konkursu) oraz Przemysław Sowiecki 
(operator drona, organizator festiwalu)

2.11 (piątek), godz. 17.00-19.00
Przegląd najlepszych filmów z edycji 
2016 i 2017 festiwalu

3.11 (sobota), godz. 14.00
Inauguracja festiwalu

3.11 (sobota), godz. 14.15, 14.45, 17.00
Pokazy filmów nominowanych  
w konkursie Drone Film Festival 2018

3.11 (piątek), godz. 15.00
Panel dyskusyjny/referat 
„Polskie prawo i polskie technologie dla 
dronów, czyli jak bezpiecznie latać w USpace” 
- Joanna Wieczorek (ekspert prawa lotni-
czego), Jerzy Makula (kapitan LOT, mistrz 
szybownictwa). 
 

3.11 (sobota), godz. 16.30
Panel dyskusyjny/referat 
„Nagrywanie i filmowanie dronem: wybra-
ne problemy prawne” - Kamil Wasilewski 
 

3.11 (sobota), godz. 17.30
Panel dyskusyjny/referat 
„VR – nowe media” 
 

3.11 (sobota), godz. 18.00-18.30
Prezentacja nominowanych fotografii 
konkursowych 
 

Wydawnictwo opracowano na podstawie materiałów nadesłanych  
przez organizatorów imprez. Za ewentualne zmiany w programie 
wydawca nie ponosi odpowiedzialności.

Legnicki Informator Kulturalny dostępny jest także na stronie: 
www.legnica.eu

ISSN 2544-7483
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▸ 9.11  
piątek, godz. 18.00

„Beata Filipowicz.  
Ogłoszenia matrymonialne”  
- wernisaż wystawy

Galeria Satyrykon 
wstęp bezpłatny
org. LCK

▸ 8.11  
czwartek, godz. 18.00

„Tajemnice legnickich 
Piastów - zapomniane 
nekropolie” 
W cyklu wykładów poświęconych legnickim 
Piastom Arkadiusz Muła, dyrektor Muzeum 
Regionalnego w Jaworze poprowadzi słu-
chaczy tropem zapomnianych nekropolii 
książęcych. 

Muzeum Miedzi, Akademia Rycerska 
wstęp bezpłatny
org. Muzeum MIedzi

▸ 8.11  
poniedziałek, godz. 12.00

„Amaranty zapięte 
pod szyją. Odrodzenie 
polskiego munduru w 
okresie I wojny światowej” 
W wykładzie inaugurującym serię spotkań 
towarzyszących wystawie „Sztuka Legio-
nów” Konrad Byś z legnickiego Muzeum 
przedstawi trudną historię przywrócenia  
w czasie I wojny światowej oraz zaraz po 
jej zakończeniu polskiego munduru woj-
skowego - symbolu utraconej przed laty 
Niepodległości. 

Muzeum Miedzi, Akademia Rycerska 
wstęp bezpłatny
org. Muzeum Miedzi

▸ 6.11  
wtorek, godz. 17.00

„Młodzi legniczanie 
sukcesu” 
Spotkanie z Dawidem Kutrynem, auto-
rem zbioru poezji „Ćwierć tysiąca fraszek  
o Legnicy”.

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

3.11 (sobota), godz. 19.00
Uroczysta Gala Drone Film Festival 
Legnica 2018 
Prezentacja zwycięskich prac, wręczenie 
nagród - Kryształowych Dronów, występ 
Drone Music Project. Ponadto w trakcie 
trwania festiwalu dla uczestników i gości 
dostępne będą stoiska z dronami, symula-
torami, a także grami interaktywnymi (np.
sterowane głosem). Pod okiem specjalistów 
każdy będzie miał szansę sprawdzić się w roli 
operatora drona.

Sala Maneżowa Akademii Rycerskiej 
wstęp bezpłatny,  
org. Urząd Miasta Legnicy,  
Samodzielne Stowarzyszenie Ludzi 
Kreatywnych 10%Art

▸ 9.11  
piątek, godz. 12.00

„Orzeł Biały – nasza 
duma” 
Podsumowanie ogólnopolskiego konkursu 
plastycznego dla uczniów zorganizowa-
nego przez Kancelarię Senatu w ramach 
obchodów 100-Niepodległości. Do jego 
legnickiej edycji, zrealizowanej przez biuro 
Senator RP Doroty Czudowskiej, przy udziale 
dolnośląskiego Kuratorium zgłoszono 97 
prac z 33 szkół.

Muzeum Miedzi, Gmach Główny 
wstęp bezpłatny
org. Muzeum MIedzi

▸ 9.11  
piątek, godz. 10.00

Rejonowy Konkurs Poezji 
Patriotycznej „Niepodległa”

MCK, ul. Mickiewicza 
wstęp bezpłatny
org. MCK

▸ 9.11  
piątek, godz. 12.00

„Legnicki Polonez  
na Sto Par”
Inauguracja miejskich obchodów Święta 
Niepodległości w wykonaniu Zespołu Pieśni 
i Tańca „Legnica”, seniorów Legnickiego Cen-
trum Kultury oraz legnickich maturzystów.

Rynek 
wstęp bezpłatny
org. Legnickie Centrum Kultury
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▸ 9.11  
piątek, godz. 18.00

„Raut u Piłsudskiego” 
Senioralny Bal  
Niepodległości
W programie: wspólne śpiewanie pieśni 
patriotycznych, czytanie fragmentów 
przemówień Józefa Piłsudskiego, polskie 
tańce narodowe.

Sky Pub, Galeria Gwarna,  
ul. Złotoryjska 
bilety - 10 zł (kasa LCK, Galeria Satyrykon)
org. Centrum Seniora LCK

▸ 9.11  
piątek, godz. 19.00

„Sen o Dolinie”  
- koncert Krzysztofa  
Cugowskiego z zespołem 
mistrzów
Krzysztof Cugowski to niekwestionowana 
gwiazda, jeden z najciekawszych głosów 
na polskiej scenie. Najbardziej charaktery-
styczny polski wokalista rockowy, odwiedzi 
Legnicę z własnym zespołem. Grupa już na 
samym starcie, za sprawą legendarnego 
frontmana i doskonałego składu, jawi się 
jako jedno z największych wydarzeń mu-
zycznych roku. W jej składzie znaleźli się 
muzycy doskonale znani na scenie rockowej 
i jazzowej. Na gitarach zagra Jacek Królik, 
na basie będzie można usłyszeć Roberta 
Kubiszyna. Na instrumentach klawiszowych 
zagra Tomasz Kałwak, a skład nowej grupy 
wesprze na perkusji Cezary Konrad Podczas 
koncertu Krzysztof Cugowski wykona swoje 
największe przeboje z ponad 40-letniej 
działalności artystycznej. 

Sala Maneżowa Akademii Rycerskiej 
bilety - 100, 85 zł (150 zł w dniu koncertu)
org. LCK

▸ 10.11  
sobota, godz. 11.00

Koncert „Polsko, nie  
jesteś już niewolnicą”
Z okazji 100 – lecia Odzyskania przez Polskę 
Niepodległości MCK przygotował uroczysty 
montaż słowno-muzyczny w wykonaniu 
wychowanków kół artystycznych. Ponadto  
w programie uroczyste rozstrzygnięcie 
Dolnośląskiego Konkursu Plastycznego 
„Moja Ojczyzna”.

MCK, ul. Mickiewicza  
wstęp bezpłatny 
org. Młodzieżowe Centrum Kultury

▸ 10.11  
sobota, godz. 12.00

Uroczyste ślubowanie 
uczniów klas 
mundurowych VII LO 
W uroczystości uczestniczyć będzie również 
kompania honorowa 10. Brygady Kawalerii 
Pancernej im. gen. broni Stanisława Maczka  
w Świętoszowie.

Rynek  
wstęp bezpłatny 
org. VII LO, Urząd Miasta Legnicy

▸ 10.11  
sobota, godz. 17.00

„A to Polska właśnie” 
Koncert Zespołu Pieśni  
i Tańca ŚLĄSK
Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława 
Hadyny od 65 lat promuje polską twórczość 
ludową i narodową. Legnicki Koncert Jubi-
leuszowy to barwne widowisko ponad stu-
osobowego zespołu chóru, baletu i orkiestry, 
które entuzjastycznie oklaskiwało już około 
25 milionów widzów na pięciu kontynentach.  
W programie nie zabraknie żywiołowych 
tańców krakowskich i góralskich oraz wzru-
szających wykonań śląskiej „Karolinki” czy 
„Szła dzieweczka”. Setki barwnych kostiu-
mów z wielu regionów Polski mienić się będą 
na scenie w blisko dwugodzinnym programie 
opracowanym m.in. przez Stanisława Hady-
nę i Elwirę Kamińską. Zobaczymy barwny 
wachlarz polskiego folkloru efektownie 
pokazujący piękno naszej kultury, zachowu-
jąc niezwykły kunszt artystyczny. Barwne 
wykonania Zespołu „Śląsk” od lat stanowią 
wizytówkę Polski na scenach całego świata 
czyniąc z Zespołu Ambasadora Polskiej 
Kultury Narodowej. Koncert dofinansowano 
ze środków Fundacji KGHM Polska Miedź.

Hala OSiR, ul. Lotnicza  
bilety - 85, 60, 40 zł 
org. Legnickie Centrum Kultury

▸ 9.11
piątek, od godz. 16.30

Legnicki Bieg 
Niepodległości
9.11 (piątek), godz. 16.30
Biegi Dzieci i Młodzieży

9.11 (piątek), godz. 17.15
Marsz Nordic Walking 

9.11 (piątek), godz. 18.00
Bieg Główny

ul. Najświętszej Marii Panny
zapisy (limit uczestników w biegu 
głównym - 400 osób)
org. OSiR
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▸ 11.11 
niedziela, godz. 12.00-17.00

Legnicki Piknik Patriotyczny

godz. 12.00
„Niepodległa do hymnu”
11 listopada w całej Polsce i na świecie, w 
samo południe odśpiewamy hymn. Mazurka 
Dąbrowskiego wyemitują stacje radiowe, 
zagrają orkiestry straży pożarnej, wojska, 
policji, zespoły polskich teatrów, oper, filhar-
monii. Ty też przyłącz się do akcji i wspólnie 
z nami uczcij Niepodległą! 
Scena w Rynku

godz. 12.00 -17.00
Blok imprez
- „Życzenia dla Polski i Legnicy” czyli happe-
ning przekazywania dobrych słów
 - warsztaty artystyczne w Galerii Satyrykon
- prezentacja służb mundurowych oraz  
10. Brygady Kawalerii Pancernej im. gen. 
broni Stanisława Maczka w Świętoszowie,
- grochówka i grzaniec 
Rynek

godz. 12.15 -15.00
Blok artystyczny
- program patriotyczny w wykonaniu 
uczniów legnickich szkół,
- „Animowana wolność”, pokaz powstałych 
podczas Warsztatów Filmu Animowanego
- inauguracja szlaku miejskiego i wystawy 
„Legnicki Szlak Niepodległości” oraz mazur 
w wykonaniu Zespołu „Ziemia Legnicka”
Scena w Rynku

godz. 15.00
„Droga do Niepodległości” 
Rekonstrukcja historyczna 
Plenerowe widowisko Grupy Artystycznej 
Pokazy Historyczne, która zaprezentuje 
szereg scen przedstawiających wydarzenia, 
kiedy to ważyły się losy Polski. Na legnickim 
Rynku pojawią się m.in. Józef Piłsudski, 
Ignacy Paderewski oraz Roman Dmowski. 
Scena w Rynku

godz. 16.00
Koncert Dziecięco-Młodzieżowej  
Legnickiej Orkiestry Dętej
Scena w Rynku

godz. 16.30
„Sto lat Polsko, sto lat Legnico!” 
Urodzinowy happening z biało-czerwonym 
tortem dla legniczan.
Scena w Rynku

Rynek (w razie niepogody Akademia)
wstęp bezpłatny
org. LCK, UM Legnica,ZSB, legnickie szkoły

▸ 11.11  
niedziela, godz. 12.00

Spektakl „Opowiedział 
Dzięcioł Sowie”
Spektakl muzyczny dla dzieci w wykonaniu 
Teatru Czwarte Miasto. Adaptacja bajki Jana 
Brzechwy to przedstawienie, które pokazuje, 
że dobro zawsze popłaca. W tej teatralnej 
przygodzie młodzi widzowie przeniesieni 
zostaną  do malowniczego lasu, gdzie 
zwierzęta opowiedzą fascynującą historię 
o dwóch leśnych krętaczach! Czy uda się 
wygrać walkę z oszustami? Zobaczcie sami! 
W kolorowym i rozśpiewanym przedstawie-
niu wystąpią: Hanna Łubieńska, Magdalena 
Kurek, Bartosz Sołtysiak, Dorota Sadowska 
i Mateusz Feliński.

Sala Maneżowa Akademii Rycerskiej  
bilety - 25, 10 zł
org. Legnickie Centrum Kultury

▸ 11.11  
niedziela, godz. 14.00, 16.30

„Sztuka Legionów”  
Zwiedzanie wystawy z kuratorem.

Muzeum Miedzi 
bezpłatne wejściówki - kasa Muzeum 
org. Muzeum Miedzi

▸ 11.11  
niedziela, od godz. 13.30

Próba pobicia rekordu  
w ilości rozdanych  
biało-czerwonych  
kotylionów  
Akcja bicia rekordu na największą ilość osób 
z kotylionami w barwach biało-czerwonych. 
Pomysłodawcy: Mali Bohaterowie, wolonta-
riusze Fundacji Mogę-Chcę-Potrafię, potrze-
bują wsparcia do zrealizowania pomysłu 
Bartka Baranowskiego. Mali Bohaterowie 
chcą w ten sposób uczcić 100 rocznicę odzy-
skania Niepodległości a także zmobilizować 
mieszkańców Legnicy do udziału w inicjaty-
wie, która w wyjątkowy sposób podkreśli 
naszą dumę i wdzięczność Ojczyźnie.

Stadion Miejski  
bilety na mecz
org. Fundacja Mogę - Chcę - Potrafię,  
Centrum Wolontariatu TEAM Legnica

▸ 11.11  
niedziela, godz. 17.00

Koncert Legnickiej  
Orkiestry Symfonicznej 
Koncert z okazji stulecia odzyskania 
Niepodległości pod batutą Benedykta 
Ksiądzyny to muzyczna podróż przez różne 
zakątki polskich tradycji muzycznych. Usły-
szymy m.in. utwory związane tematycznie 
z ważnymi twórcami i wydarzeniami, które 
zapisały się na kartach historii ostatniego 
wieku.Legnicka Orkiestra Symfoniczna 
założona w roku 1989 przez absolwenta 
wrocławskiej Akademii Muzycznej Benedyk-
ta Ksiądzynę jest kontynuatorem dawnych 
tradycji muzycznych Legnicy i jej pierwszego 
zespołu symfonicznego, którego twórcą był 
Beniamin Bilse, słynny muzyk i kompozytor. 

Sala Maneżowa Akademii Rycerskiej  
bezpłatne wejściówki 
org. Legnickie Centrum Kultury
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▸ 11.11  
niedziela, godz. 18.00

„Ognisko Wiarusa”  
Spotkanie ze śpiewnikiem pieśni legiono-
wych z udziałem harcerzy z Hufca ZHP 
Legnica im. Janusza Korczaka.

dziedziniec Akademii Rycerskiej  
wstęp bezpłatny
org. Legnickie Centrum Kultury, ZHP

▸ 11.11  
niedziela, godz. 19.00

„A gdy na wojenkę szli  
ojczyźnie służyć...” 
Koncert  
Adriany Ferfeckiej
Koncert pieśni patriotycznych i najsłynniej-
szych arii operowych w wykonaniu Adriany 
Ferfeckiej przy akompaniamencie Miszy 
Kozłowskiego. Adriana Ferfecka to młoda 
artystka o wyjątkowym talencie, zwycięż-
czyni licznych konkursów, której piękny  
i naturalnie brzmiący głos urzeka zarówno 
jurorów jak i międzynarodową publiczność. 
Polska śpiewaczka operowa, sopranistka, 
legniczanka z urodzenia jest obecnie solistką 
Deutsche Oper w Berlinie. Tym razem razem 
wraz z Miszą Kozłowskim uczczą swym wy-
stępem 100-lecie odzyskania Niepodległości. 
W programie znajdą się pieśni patriotyczne 
oraz fragmenty arii, które artystka wyko-
nywała ostatnio na scenach w Niemczech, 
Włoszech i Korei.

Sala Królewska Akademii Rycerskiej  
bezpłatne wejściówki 
org. Muzeum Miedzi

▸  11 .11
niedziela, godz. 19.00

„Popiół i diament - 
zagadka nieśmiertelności” 
- premiera spektaklu

Teatr Modrzejewskiej,  
Scena Gadzickiego
premiera - 50 zł 
org. Teatr Modrzejewskiej

▸ 11.11  
niedziela, godz. 17.30, 20.00

„Krótka historia Polski” 
- spektakl Teatr Avatar  
Historia Polski jest mroczna, pełna zmagań, 
walk i konfliktów. Ale historia Polski jest 
także bardzo piękna, bogata w słowiańskie 
korzenie, wielką wolę i nieskończoną siłę 
na własną odbudowę. Przedstawienie jest 
plastyczną podróżą przez nasze dzieje - od 
narodzin poprzez zabory i okupację, po 
Polskę niepodległą, Polskę współczesną. 
Spektakl w reżyserii Kamila Przybosia, 
choreografia: Ada Pankowska-Michalczyk.

TEATR AVATAR, ul. Św. Piotra  
bezpłatne wejściówki - Avatar
org. Fundacja Teatr AVATAR

▸ 15.11  
czwartek, godz. 12.00

„Ku wolności. Polskie  
panoramy batalistyczne 
jako wyraz  
niepodległościowych 
dążeń Polaków pod 
zaborami” 
Wykład towarzyszący wystawie „Sztuka 
Legionów” wygłosi dr Romuald Nowak  
z Muzeum Narodowego we Wrocławiu.

Muzeum Miedzi, Akademia Rycerska 
wstęp bezpłatny
org. Muzeum MIedzi

▸ 13.11 
wtorek, godz. 19.00 

Witelon Music Night 
Koncert Johna Portera
Nowy, jedenasty już sezon spotkań muzycz-
nych w cyklu Witelon Music Night  zainaugu-
ruje John Porter, Walijczyk, który w 1976 roku 
trafił do Polski. Elektryczny Prysznic, Porter 
Band, projekt China Disco, płyta „Magic 
Moments”, współpraca z Anitą Lipnicką to 
kolejne etapy w karierze artysty. W 2011 
roku John Porter nagrał długo oczekiwaną 
solową płytę „Back in Town”. W 2014 roku od-
była się premiera „Honey Trap”. Od ostatniej 
płyty autorskiej John Porter jest gościem na 
płytach Adama Nergala, w projekcie „Chaos 
pełen idei” Wojtka Mazolewskiego, wziął 
również udział projekcie z Alicją Domańską. 
W 2019 roku ma ukazać się kolejny krążek 
autorski Artysty.

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

▸ 13.11
wtorek, godz. 18.00

Legniczanie znani i lubiani
Spotkanie z Witoldem Łaszewskim, preze-
sem Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Legnicy, 
archeologiem, regionalistą, propagatorem 
wiedzy historycznej o Legnicy.

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

fot. W. Obremski
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▸ 15.11  
poniedziałek, godz. 17.00 

„Maria Antoniak. 
Malarstwo” 
- wernisaż wystawy

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

▸ 16-17.11  
piątek - sobota, godz. 10.00

Rejonowy Konkurs 
Recytatorski „Niepodległa”
Konkurs dla uczniów szkół podstawowych 
regionu legnickiego, podczas którego usły-
szymy najpiękniejsze polskie wiersze z epoki.

MCK ul. Mickiewicza 
wstęp bezpłatny
org. MCK

▸ 15.11  
czwartek, godz. 17.30  

„Amicus Librorum  
– Przyjaciel Biblioteki”
Honorowy tytuł „Amicus Librorum – Przy-
jaciel Biblioteki” przyznawany jest przez 
Kapitułę Legnickiej Biblioteki Publicznej 
osobom, instytucjom i organizacjom szcze-
gólnie zasłużonym dla instytucji. Nadanie 
tytułu jest wyrazem uznania i wdzięczności 
za bezinteresowną pomoc, wspierającą 
rozwój placówek bibliotecznych w Legnicy. 
Uroczystości towarzyszyć będzie spotkanie 
z Joanną M. Chmielewską,  autorką książek 
dla dzieci („Historia srebrnego talizmanu”, 
„Neska i srebrny talizman” i dorosłych („Po-
duszka w różowe słonie”, „Sukienka z mgieł”).

LBP, ul. Piastowska
wstęp bezpłatny
org. LBP

▸ 16.11
piątek, godz. 17.00

„Wieczór z kulturą 
Rumunii”
W programie spotkania: wykład dr Radosławy  
Janowskiej-Lascar „Jak to się stało, że Ru-
munii stuknęła setka?”, promocja audiobooka 
„Dni Króla” Filipa Floriana, współczesne kino 
rumuńskie (seans filmowy) oraz akcenty 
muzyczne.

Klub Mieszkańców „Agatka”,  
ul. Artyleryjska
wstęp bezpłatny 
org. KM „Agatka”, Wyd. Amaltea,  
Rumuński Instytut Kultury, Vinarte

▸ 16.11
piątek, godz. 18.00

28. Ogólnopolski Przegląd 
Malarstwa Młodych 
PROMOCJE 2018
Wernisaż wystawy pokonkursowej, ogło-
szenie wyników konkursu oraz wręczenie 
nagród.

Galeria Sztuki, Plac Katedralny
wstęp bezpłatny 
org. Galeria Sztuki

▸ 16.11  
piątek, godz. 19.00

Punk’s Not Dead Tour 2018 
- koncert
Wystąpią: “Ga-Ga Zielone Żabki”, “Prawda”, 
“Sedes”, “Uliczny Opryszek”. W 2018 roku 
Smelec ze swoją formacją “Ga-Ga Zielone 
Żabki” celebruje 30-lecie zdobycia nagrody 
publiczności w Jarocinie. Mija też 25 lat od 
ukazania się ich kultowej płyty “Rebelia”. 
Automatycznie nadarza się okazja do za-
prezentowania starych utworów już dawno 
nie granych z tej naprawdę świetnej płyty. 
Będzie też okazja zaprezentować kilka ut-
worów z repertuaru Zielone Żabki a trzeba 
powiedzieć że kilka ich piosenek z tamtego 
czasu na żywo ostatni raz można było 
usłyszeć niemal 30 lat temu. Zapraszamy 
serdecznie tych którzy pamiętają Jarocin 
oraz tych których jeszcze wtedy nie było 
na świecie, bo mimo upływu czasu, tematy 
poruszane przez zespół są wciąż aktualne 
a muzyka emanuje pozytywną energią. 
Wrocławska formacja Punk Rockowa “Praw-
da” została założona w 1994 roku przez 
Skutera i Melona, jako swoista kontynuacja 
legendarnego na Dolnym Śląsku zespołu 
“Zwłoki”. Zespół reaktywował się w 2016 
roku, w 2017 wydał nowy album “Chaos in 
Poland”. “Sedes” - legendarny wrocławski 
zespół punk rockowy założony w 1980 roku 
z inicjatywy Jana “Młodego” Siepieli oraz 
Adama “Kucharza” Zalewskiego. W 1985 roku 
nastąpił rozpad grupy. W 1993 roku “Sedes” 
występuje w składzie: Młody-wokal, Ru-
dy-bębny i Wojtek-gitara. “Uliczny Opryszek”, 
punkowy band powstał w 1991 roku w małej 
miejscowości Nowy Tomyśl w Wielkopolsce. 
Kapela zagrała wiele koncertów na terenie 
całego kraju, w tym na „Przystanku Wood-
stock” oraz w Jarocinie. Na dorobek zespołu 
składa się 5 płyt studyjnych. Ostatnia „Na 
zawsze punk 2” została wydana w 2017 roku. 
Po licznych zmianach personalnych obecny 
skład zespołu to: Bunt (vocal), Zielony (gi-
tara-vocal) Pilon (bębny), Kogut (bass-vocal).

Klub Spiżarnia, ul. Piastowska
bilety - 40, 35 zł (przedsprzedaż)  
org. LCK
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▸ 18.11  
niedziela, godz. 19.00

Koncert zespołu  
LAO CHE
Koncert promujący nową płytę zespołu 
Lao Che “Wiedza o Społeczeństwie”. Na 
nowej płycie zespół sięga do brzmień  
z lat osiemdziesiątych XX w. Za produkcję 
płyty ponownie odpowiada Piotr “Emade” 
Waglewski oraz Filip “Wieża” Różański. Do 
zespołu dołączył nowy muzyk - Karol Gola 
(saksofon barytonowy, klawisze, flet) znany 
między innymi z zespołów Pink Freud czy 
Jazzombie. Tytułowa „Wiedza o Społe-
czeństwie” to saga o ludzkich perypetiach. 
Poczynania ludzi – ich słabości, obawy, 
wątpliwości, uczucia, spostrzeżenia i ma-
rzenia ukazane z perspektywy Człowieka, 
Polaka, Ziemianina. Zespół wystąpi w 
składzie: Rafał Borycki (bas, wokal), Mariusz 
Denst (sampler, wokal), Hubert Dobaczew-
ski (wokal, gitara), Maciek Dzierżanowski 
(instrumenty perkusyjne, Sammler, wokal), 
Michał Jastrzębski-Szwed (perkusja), Karol 
Gola (saksofon, flet, klawisze), Filip Różański 
(instrumenty klawiszowe, wokal) 

Sala Maneżowa Akademii Rycerskiej 
bilety - 60 zł  
org. LCK

▸ 20.11  
wtorek, godz. 17.00

Rejonowy Konkurs 
Plastyczny „Sprzątanie  
to fajne zadanie”

MCK, ul. Mickiewicza 
wstęp bezpłatny
org. MCK

▸ 17.11  
sobota, godz. 18.00 – 24.00

Andrzejki z Akcentem
Taneczne Andrzejki z zespołem Akcent. 
Zapraszamy z własnym koszyczkiem.

SDK „Kopernik”, ul. Koziorożca 
wstęp - 30 zł (zapisy)
org. SDK „Kopernik”

▸ 21.11  
środa, godz. 10.00  

XII Turniej Wiedzy 
Ekologicznej „Dźwięki 
przyjazne i nieprzyjazne”

LBP, ul. Piastowska
wstęp bezpłatny
org. LBP

▸ 20.11  
wtorek, godz. 13.30

,,Chrońmy przyrodę 
ojczystą’’ 
Podsumowanie XVII Regionalnego Konkursu 
Plastycznego i Fotograficznego.

Szkolne Schronisko Młodzieżowe, 
ul. Jordana 
wstęp bezpłatny, org. TPD

▸ 18.11
niedziela, godz. 6.00-15.00

Jarmark Staroci
.

Rynek
wstęp bezpłatny
org. TML „Pro Legnica”

▸ 16-17.11
piątek-sobota, godz. 19.00

Festiwal Form 
Audiowizualnych 
INTERMEDIALE
Festiwal prezentuje projekty oparte na 
interakcji sztuk wizualnych i dźwiękowych. 
Na program składają się koncerty, audiow-
izualne performance i instalacje dźwiękowe, 
dla których bazą jest eksperymentalne 
wideo oraz muzyka elektroniczna i elek-
troakustyczna.

16.11 (wtorek), godz. 19.00
Koncerty / live performances:
CLASS A (Polska)
Nieujarzmiona kombinacja minimalizmu 
spod szyldu Requiem Records i elektronicz-
nej muzyki tanecznej.
SPIRITI  (Włochy)
Projekt powstały w ramach rezydencji arty-
stycznej w Norwegii w 2018 r., ekspresyjne 
wokale i północne pejzaże brzmieniowe 
wykonane przez włoski duet.
TELHARMONIUM (Polska)
Wielowarstwowa konstrukcja audiowizualna 
na głosy, obrazy i instrumenty elektroaku-
styczne.

17.11 (środa), godz. 19.00
Koncerty / live performances:
RHETORIC CONVERSATION (Polska)
Sonorystyczny eksperyment na instrumen-
tarium złożone z cyfrowych i analogowych 
systemów modularnych.
TARNOVSKI (Czechy)
Utrzymany w retro stylu krautrock i elektro 
pop wykonany na instrumentach DIY.
BLYPKEN George D. Stanciulescu 
(Rumunia)
Zainspirowany neuroestetyką projekt mu-
zyczny, który łączy w sobie muzykę klubową, 
ambient i eksperymentalną elektronikę.

Sala Maneżowa Akademii Rycerskiej
bezpłatne wejściówki 
org. Stowarzyszenie Netcetera, LCK

▸ 22-25.11  
czwartek- niedziela

XXXIV Ogólnopolski  
Konkurs Krasomówczy 
Dzieci i Młodzieży

CKZiU, ul.Lotnicza 
wstęp bezpłatny
org. PTTK
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▸ 23.11  
piątek, godz. 19.00

Koncert Legnica Jazz Day 
„Toots Roots”

„Tribute to Toots Thielemans” to projekt 
muzyczny który ma uczcić, jak również 
przybliżyć postać Tootsa Thielemansa, 
legendy światowego jazzu. Ten ceniony 
na świecie wirtuoz harmonijki współpra-
cował z takimi legendami jazzu jak Charlie 
Parker, Quincy Jones czy Herbie Hancock. 
Oprócz utworów wykonywanych przez 
T. Thielemansa zespół zaprezentuje 
również własne kompozycje. Wystąpią: 
Krzysztof Kijas (jeden z nielicznych  
w Polsce harmonijkarzy jazzowych), Joa-
chim Mencel (pianista, lirnik, kompozytor, 
aranżer) oraz Maciej Adamczak (czołowy 
polski kontrabasista).

Sala Maneżowa Akademii Rycerskiej 
bilety - 35, 25 zł (50 zł w dniu koncertu) 
org. LCK

▸ 23.11  
piątek, godz. 18.00 – 19.30

Koncert biało-czerwony
Koncert w barwach biało-czerwonych w 
wykonaniu młodych artystów z Muzycznej 
Krainy Weroniki Kwaśny. W repertuarze pie-
śni i poezja o tematyce niepodległościowej.

SDK „Kopernik”, ul. Koziorożca 
wstęp bezpłatny
org. SDK „Kopernik”

▸ 22.11  
czwartek, godz. 18.00

Duszpasterstwo Ludzi 
Pracy `90

Z okazji 90. rocznicy urodzin znanego 
legnickiego lekarza, senatora RP Pawła 
Jurosa, wykład pt. „Paweł Juros – historia 
rodu” wygłosi Józef Tomasz Juros lekarz 
-chirurg, prezes Stowarzyszenia “Dolina 
Małej Panwi”, autor wielu publikacji.

Klasztor Zakonu Braci Mniejszych, 
ul. Macieja Rataja 23 
wstęp bezpłatny  
org. Duszpasterstwo Ludzi Pracy `90 

▸ 23.11  
piątek, godz. 17.00

Koncert z piosenkami 
Majki Jeżowskiej

Jak co roku MCK organizuje koncert 
poświęcony twórczości polskiego artysty. 
Tym razem zapraszają małych i dużych 
wielbicieli Majki Jeżowskiej.

MCK ul. Mickiewicza 
wstęp bezpłatny
org. MCK

▸ 22.11  
czwartek, godz. 12.00

„O Niepodległą. Rok 1918” 
Wykład towarzyszący wystawie „Sztu-
ka Legionów” wygłosi Wojciech Trębacz  
z wrocławskiego oddziału Instytutu Pamięci 
Narodowej.

Muzeum Miedzi, Akademia Rycerska 
wstęp bezpłatny
org. Muzeum MIedzi

▸ 22.11  
czwartek, godz. 17.30   

„Miejsce na ziemi” 
Koncert Katarzyny Nowak
„Miejsce na ziemi – liryczny koncert z 
okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości”  
w wykonaniu Katarzyny Nowak, wokalistki 
i gitarzystki, z sukcesem występującej na 
festiwalach i koncertach (jest m.in. laureatką 
Festiwalu Zaczarowanej Piosenki im. Marka 
Grechuty w Krakowie organizowanego przez 
Fundację Anny Dymnej „Mimo Wszystko”). 
Towarzyszyć jej będzie na gitarze Ryszard 
Żarowski (muzyk zespołu „Stare Dobre 
Małżeństwo”). W programie koncertu znajdą 
się m.in. utwory„Modlitwa o wschodzie 
słonca”, „Moje miejsce na ziemi”, „Papież 
Pielgrzym”, „Modlitwa Armii Krajowej” oraz 
pieśni legionowe.

LBP, ul. Piastowska
wstęp bezpłatny
org. LBP

▸ 24.11  
sobota, godz. 12.00 

Międzynarodowy Dzień 
Pluszowego Misia

Mały, duży, bury, kolorowy, milutki, z ko-
kardką czy w kubraczku… Każdy posiada 
bądź posiadał własnego ulubionego misia 
pluszowego. Zapraszamy dzieci – małe 
i duże – z kolekcją swoich misiów (nie 
tylko pluszowych). W programie imprezy 
wybór największego i najmniejszego 
pluszowego misia.

MCK, ul. Mickiewicza 
wstęp wolny 
org. MCK
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▸ 30.11  
piątek, godz. 18.00   

„PL100”
Finisaż wystawy biżuterii zorganizowanej 
z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę 
niepodległości.

Galeria Ring, Rynek 
wstęp bezpłatny
org. Galeria Sztuki

▸ 30.11  
piątek, godz. 17.00   

„Wędrówki po legnickich 
Bielanach (Neulandzie)”
O Neulandzie, czyli legnickim modernistycz-
nym osiedlu z lat 30. ubiegłego wieku, w 
cyklu „Opowieści Pana Wojtka…” opowie 
Wojciech Morawiec..

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

▸ 30.11  
piątek, godz. 17.30

Wieczór artystyczny  
w Klubie „Agatka” 
Spotkanie z twórczością Anety Polance-
wicz i Wiesławy Jarmużek. W programie: 
„Magiczna strona kobiet” wystawa prac, 
kameralny koncert oraz animacje twórcze i 
niespodzianki wieczoru.

Klub Mieszkańców „Agatka”,  
ul. Artyleryjska 
wstęp bezpłatny (zapisy)
org. Klub Mieszkańców “„Pro Legnica”

▸ 29.11  
czwartek, godz. 12.00

„Portret legionowy  
1914 – 1918 w zbiorach 
Muzeum Narodowego  
w Krakowie” 
Wykład towarzyszący wystawie „Sztuka 
Legionów” wygłosi Piotr Wilkosz z Muzeum 
Narodowego w Krakowie.

Muzeum Miedzi, Akademia Rycerska 
wstęp bezpłatny
org. Muzeum Miedzi

▸ 29.11  
czwartek, godz. 17.00   

„Gawędy o Legnicy”
„Legnickie bramy i sienie” będą tematem 
spotkania, które poprowadzi Wojciech 
Morawiec.

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

▸ 26.11  
poniedziałek, godz. 17.00 

Wernisaż wystawy  
„Mistrz i uczeń”

Dwóch nauczycieli plastyki Młodzieżo-
wego Centrum Kultury i ich uczniowie za-
prezentują swoje prace malarskie. Prace 
pochodzą  z różnych okresów czasowych, 
będzie można zaobserwować jak zmie-
niała się i dojrzewała ich twórczość.

MCK, ul. Mickiewicza 
wstęp wolny 
org. MCK

▸ 24.11  
sobota, godz. 18.00

Pokaz tańca Flamenco
Pokaz w wykonaniu tancerek Wrocław-
skiego Centrum Flamenco oraz Legnickiego 
Centrum Kultury, podopiecznych Liliany Bo-
chenkiewicz. Dodatkowo odbędzie się pokaz 
jogi przygotowany przez uczestników warsz-
tatów prowadzonych przez Jana Mędralę.

Sala Maneżowa Akademii Rycerskiej 
bilety - 10 zł  
org. Wrocławskie Centrum Flamenco, LCK

▸ 26.11  
poniedziałek, godz. 12.00

,,50 lat Orderu Uśmiechu’’  
Turniej Szkół Podstawowych

Szkolne Schronisko Młodzieżowe, 
ul. Jordana 
wstęp bezpłatny
org. TPD
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▸ od 2.11
zawsze w piątki, godz. 16.30
zawsze w czwartki, godz. 16.30

Turniej Szachowe  
w DK „Atrium”

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

▸ od 5.11
poniedziałki, wtorki, środy, czwartki  
godz. 17.30-20.00 

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

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

▸ 8, 15, 22.11
czwartki, godz. 18.30-22.30

„Bądź Razem z Nami”
Spotkania integracyjne seniorów i ich przy-
jaciół 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

▸ od 6.11
wtorki, godz. 16.00-18.00

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

Siedziba Polskiego Stowarzyszenia 
Szczęśliwych Emerytów, 
 ul. Zielona 13 of
wstęp bezpłatny
org. Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych 
Emerytów

▸ od 2.11
piątki, godz. 16.00 - 18.00

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

Siedziba PSSE, ul. Zielona 13 of
wstęp bezpłatny
org. Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych 
Emerytów

▸ 7, 14, 21.11
środy, godz. 17.00-21.00

Dyskoteka Dorosłego 
Człowieka

SKY CLUB, Galeria Gwarna
bilety - 5 zł
org. Centrum Seniora LCK, SKY CLUB  
(Galeria Gwarna)

▸ 5.11
czwartek, godz. 14.00 – 15.30

„Jesień w Klubie Seniora”
Frida Kahlo twierdziła, że maluje autoportre-
ty, bo jest tematem, z którym jest najlepiej 
zaznajomiona. Uczestnicy warsztatów pla-
stycznych, które poprowadzi artysta-plastyk 
Jelena Połujanowa wykonają autoportrety. 

SDK „Kopernik”, ul. Koziorożca
wstęp - 10 zł
org. SDK „Kopernik”

▸ 29.11
czwartek, godz. 18.30-22.30

„Andrzejki  2018”
Spotkanie seniorów i ich przyjaciół. Świetna 
zabawa przy muzyce, kostiumy, wróżby-nie-
spodzianki. Gorąca kawa i herbata, ciepły 
poczęstunek oraz mile widziany własny 
koszyczek.

Centrum Spotkań im Jana Pawła II, 
Pl. Kard. S. Wyszyńskiego
bilety - 40 zł
org. Polskie Stow. Szczęśliwych Emerytów, 
Diecezjalne Centrum Edukacyjne

▸ 27.11
wtorek, godz. 18.00

Andrzejkowy wieczór
W programie: wróżby dla Pań i Panów oraz 
zabawa taneczna przy muzyce Zespołu 
„Senator”.

Sala Maneżowa Akademii Rycerskiej
bilety - 30 zł
org. Centrum Seniora LCK

▸ 12.11
poniedziałek, godz. 16.00

Wykład „Depresja wieku 
starszego – co to jest i jak 
sobie pomóc”
Depresja to obecnie jeden z najważniejszych 
problemów zdrowotnych na świecie. Jakie 
są rodzaje i objawy depresji? Jak przebiega 
jej leczenie? Gdzie szukać pomocy? Na te i 
inne pytania odpowie Katarzyna Łochowska.

Zamek Piastowski, sala nr 6
wstęp bezpłatny
org. Centrum Seniora LCK

▸ od 5.11
poniedziałki, godz. 17.00 
środy, godz. 15.45, 16.30 

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

Klub Mieszkańców „Agatka”
pisowe- 10, 15 zł
org. Klub Mieszkańców „Agatka”
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▸ 24.11
sobota, godz. 9.30

Turniej Tenisa Stołowego 
dla Amatorów

DK „Atrium” , ul. Pomorska
wstęp bezpłatny
org. DK „Atrium”, KS „Miedź” Legnica

▸ 24.11
środa, godz. 18.00

MSPR Siódemka Miedź 
Legnica - Politechnika 
Anilana Łódź

Piłka ręczna mężczyzn - I LIGA.

Hala OSiR, ul. Lotnicza 
bilety
org. MSPR Siódemka Miedź Legnica

▸ 18.11
niedziela, godz. 10.00-13.00 

„Jesienne bieganie  
z Agatką”
W programie otwarty trening biegowy  
z trenerami „Biegam Bo Lubię” Legnica, spo-
tkanie instruktażowo- edukacyjne pn.„Plany 
treningowe – bieganie z głową”.

KM „Agatka”, Lasek Złotoryjski
wstęp wolny (zapisy)
org. KM „Agatka”/ Biegam Bo Lubię

▸ 17.11
środa, godz. 10.00

Delfinek 2018  
– zawody pływackie dla 
szkół podstawowych

Basen Delfinek, ul. Polarna
zapisy
org. OSiR

▸ 16-18.11
piątek - niedziela

Wycieczka integracyjna
Na trasie wycieczki turystyczno-krajoznaw-
czej pn. ,,Szlakiem początków państwa 
polskiego w 100 rocznicę Odzyskania 
Niepodległości’’ znajdą się m.in. Poznań. 
Gniezno, Biskupin, Kórnik oraz Rogalin.

Legnica - Poznań 
org. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

▸ 16-18.11
czwartek-piątek, godz. 9.00

XIX CUPRUM CUP 
International Karate WKF 
- Polish Open 2018

Hala ZSI, ul. Wierzyńskiego
wstęp bezpłatny
org. KKS Tora Legnica

▸ 11.11
niedziela, godz. 15.30

MKS Miedź Legnica S.A  
- Arka Gdynia
Mecz o mistrzostwo Ekstraklasy Piłki Nożnej.

Stadion im. Orła Białego
bilety
org. MKS Miedź Legnica S.A.

▸ 10.11
sobota, godz. 9.30

Dolnośląskie Młodzieżowe 
Grand Prix w Szachach

DK „Atrium” , ul. Pomorska
wstęp bezpłatny
org. DK „Atrium”, KS „Miedź” Legnica

▸ 9.11
piątek, od godz. 16.30

Legnicki Bieg 
Niepodległości
Imprezę zainaugurują Biegi Dzieci i Młodzie-
ży, następnie, o godz. 17.15, wyruszy Marsz 
Nordic Walking. O godz. 18.00 wystartują 
uczestnicy Biegu Głównego.

 
ul. Najświętszej Marii Panny
zapisy 
org. OSiR

▸ 11.11
niedziela

Niepodległościowa 
Wycieczka z Rodziną

 
Legnica - Lubań -Leśna
cena - 75, 80 zł
org. PTTK

▸ 24.11
sobota

Spacer Andrzejkowy

 
Karpacz - Borowice
cena - 75, 80 zł
org. PTTK
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▸  11,16,17,18 .11
niedziela, piątek, sobota, niedziela, 
godz. 19.00

„Popiół i diament - 
zagadka nieśmiertelności”
Kiedy w 1947 roku Jerzy Andrzejewski wydał 
swoją najbardziej znaną powieść, umilkły już 
działa II wojny światowej, ale w najlepsze 
trwała wojna polsko-polska. Sięgając po 
tę historię, Andrzej Wajda wiedział, że nie 
znajdzie lepszego materiału, który pozwo-
liłby mu opowiedzieć o wszystkim, co nas 
dzieli. Dziś, kiedy nasz polsko-polski konflikt 
wybuchł z nową siłą, tak że żyjemy na gra-
nicy społecznego kataklizmu, Małgorzata 
Sikorska-Miszczuk i Marcin Liber postanowili 
przyjrzeć się Polsce na nowo, korzystając 
z doświadczeń Andrzejewskiego i Wajdy. 
Będzie to inny „Popiół i diament”, tak jak 
inna jest dziś Polska – a zarazem będzie to 
próba przejrzenia się w zwierciadle historii, 
którą nazywa się nauczycielką życia, choć 
tak niewielu chce się z niej nauczyć czegoś 
dobrego. Spektakl odbędzie się także 14 i 15 
listopada (śr., czw.) o godz. 11.00.

Teatr Modrzejewskiej,  
Scena Gadzickiego
bilety - 35, 28 zł, premiera - 50 zł 
org. Teatr Modrzejewskiej

▸  30.11
piątek, godz. 19.00

„Orkiestra”
Opowieść o muzykach kopalnianego zespołu, 
których śmierć kolegi popycha do wędrówki 
w krainę wspomnień. Pokazana po raz 
pierwszy na scenie historia ludzi, którzy 
stworzyli Zagłębie Miedziowe i poświęcili 
mu swoje życie. Spektakl, w którym nie 
brak żadnego z odcieni życia: humoru ani 
goryczy, powagi ani absurdu, heroizmu ani 
podłości. Pokazuje się tu historię, ale nie tę 
wielką, polityczną, lecz zwyczajną, ludzką, o 
której milczą podręczniki. Spektakl odbędzie 
się także 28, 29 i 30 listopada (śr. czw. pt.) 
o godz. 11.00.

Teatr, Scena Gadzickiego
bilety - 30, 25 zł 
org. Teatr Modrzejewskiej

▸  24, 25.11
sobota, niedziela, godz. 19.00

„Dzień dobry i do 
widzenia”
Przejmująca historia rodzeństwa, które 
spotyka się po latach i sięga pamięcią do 
wspomnień z dzieciństwa, by doszukać się 
tam zapowiedzi swego nieudanego doro-
słego życia, znaczonego poczuciem klęski, 
osamotnienia i pustki. Świetne aktorstwo 
w nowej przestrzeni teatralnej Sceny na 
Strychu.

Teatr Modrzejewskiej,  
Scena na Strychu
bilety - 20 zł 
org. Teatr Modrzejewskiej

▸ 11.11  
niedziela, godz. 12.00

Spektakl „Opowiedział 
Dzięcioł Sowie”
Spektakl muzyczny dla dzieci w wykonaniu 
Teatru Czwarte Miasto. Adaptacja bajki Jana 
Brzechwy to przedstawienie, które pokazuje, 
że dobro zawsze popłaca. W teatralnej przy-
godzie młodzi widzowie przeniesieni zostaną 
do malowniczego lasu, gdzie zwierzęta opo-
wiedzą fascynującą historię o dwóch leśnych 
krętaczach! Czy uda się wygrać walkę z 
oszustami? Zobaczcie sami! 

Sala Maneżowa Akademii Rycerskiej  
bilety - 25, 10 zł
org. Legnickie Centrum Kultury

▸ 30.11  
piątek, godz. 19.00

Spektakl  
„Kolacja dla głupca”

Grupa panów w średnim wieku z tzw. 
„towarzystwa” cyklicznie urządza sobie 
kolacje, na które zaprasza mniej inteli-
gentnych, ich zdaniem, przedstawicieli 
społeczeństwa. Podczas wystawnego 
posiłku starają się obnażyć ich intelek-
tualne niedostatki, śmieszne przyzwy-
czajenia, zabawny sposób mówienia 
itp. Kto przyprowadzi najgłupszego 
-wygrywa. Tak w skrócie można opisać 
intencję tej dość dwuznacznej, delikatnie 
mówiąc, zabawy. Pewnego dnia jednak, 
w wyniku kilku nieprzewidzianych sytu-
acji, przedsięwzięcie wymyka się spod 
kontroli i zaczyna żyć swoim, bardzo 
interesującym, życiem.... Według sce-
nariusza „Kolacji dla głupca” F. Veber 
nakręcił film, który obejrzały rzesze 
widzów, śmiejąc się do łez. Zapraszamy 
na kolację, przygotowaną przez zespół 
Wrocławskiego Teatru Komedia, który 
obiecuje, że będzie smakowało...

Sala Maneżowa Akademii Rycerskiej 
bilety - 75 zł (LCK) 
org. Wrocławski Teatr Komedia

▸  do 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 8.12
„Cały kształt.  
Grzegorz Niemyjski”
Wystawa prezentuje szerokie spektrum 
działalności artystycznej Grzegorza Nie-
myjskiego, którego dominującą formą 
wypowiedzi jest rzeźba. W przestrzeni 
miasta znajduje się kilka jego realizacji: 
Pomnik Zesłańców Sybiru, Ring, Kula, 
Studnia Zakochanych. Grzegorz Niemyjski 
jest absolwentem a obecnie wykładowcą 
Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu.

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

▸ do 31.01
„Sztuka Legionów”
Wystawa ze zbiorów Muzeum Narodowego 
w Krakowie oraz Muzeum Wojska Polskiego 
w Warszawie zorganizowana dla uczczenia 
obchodów 100 Rocznicy Odzyskania przez 
Polskę Niepodległości. Na wystawie zapre-
zentowane 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

▸ do 29.12
„Ćwierć wieku przed Marco 
Polo: Benedykt Polak 
i Giovanni da Pian del 
Carpine na dworze Chana 
Mongołów”
Zanim Marco Polo dotarł do Azji, w 1245 
roku na Wschód wyruszył papieski poseł 
Giovanni da Pian del Carpine. W trwającej 
prawie trzy lata wyprawie uczestniczył 
Benedykt Polak z klasztoru franciszkanów 
we Wrocławiu. Zadaniem zakonników było 
nawiązanie stosunków dyplomatycznych  
z Mongołami. Wystawa przygotowana przez 
The Explorers Club Polska ukazuje oko-
liczności wyprawy Carpiniego, jej przebieg  
i znaczenie dla poznania ludów i kultur Azji. 
Jednocześnie przybliża wkład duchownych 
ze Śląska – Benedykta Polaka oraz C. de Bri-
dia w odkrywaniu ziem na wschód od Europy.

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

▸  do 29.12
Beata Filipowicz 
„Ogłoszenia 
matrymonialne”
„Kronika miłosnych wypadków” to książka 
oraz seria plakatów inspirowanych ogło-
szeniami matrymonialnymi. Pierwsza część 
pracy jest interpretacją przedwojennych 
anonsów prasowych, druga bierze na warsz-
tat teksty ze współczesnych, internetowych 
portali randkowych. Specyficzny język tych 
ogłoszeń - i tych sprzed stu lat i tych ak-
tualnych, śmieszy i inspiruje do rozkosznej 
zabawy formą. Galeria szukających swojej 
drugiej połówki typów, przezabawne, ale 
ujmujące swoją szczerością teksty, kośla-
wa, podkreślająca nieporadność przekazu 
typografia, tworzą opowieść o odwiecznych 
zmaganiach miłosnych. 

Galeria Satyrykon
wstęp bezpłatny
org. LCK, Fundacja Satyrykon

▸  do 30.12
„Miedź. Dzieje 
niezwykłego metalu”
Wystawa pokazuje fenomen wykorzystania 
miedzi na przestrzeni dziejów, prezentuje 
właściwości miedzi, technologię jej produkcji 
oraz dziedziny, w których ten metal jest 
wręcz niezastąpiony. Tradycyjnej ekspozycji 
muzealnej towarzyszą multimedia oraz 
nowoczesne sposoby prezentacji wiedzy  
– hologram, gra multimedialna oraz okulary 
przenoszące w wirtualną rzeczywistość – 
przygotowane w ramach projektu Virtual 
Mine as a modeling tool for Wider Society 
Learning. Wystawie towarzyszą warsztaty  
i zajęcia edukacyjne. W programie m.in. 
lekcje muzealne, wycieczki do miejsc związa-
nych z dawnym górnictwem oraz roboklocki 
(LEGO Education) z których będzie można 
składać maszyny górnicze! Prawdziwa 
gratka nie tylko dla maluchów.

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

▸  do 2.12
28. Ogólnopolski Przegląd 
Malarstwa Młodych 
PROMOCJE 2018
Wystawa oraz konkurs skierowany do ab-
solwentów wyższych uczelni plastycznych, 
którzy dyplom z malarstwa otrzymali w roku 
2017 lub 2018. Głównym celem Przeglądu 
jest prezentacja i dokumentacja najnowsze-
go malarstwa polskiego, pierwszych samo-
dzielnych prac malarskich, które powstały 
tuż po ukończeniu uczelni plastycznych 
Wśród dotychczasowych laureatów PRO-
MOCJI są dziś znani artyści, m.in. Ivo Nikić, 
Julia Curyło, Dominik Lejman.

Galeria Sztuki, pl. Katedralny 
Galeria Ring, Rynek
wstęp bezpłatny
org. Galeria Sztuki
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▸  1-14.11
„Indeks patriotyczny”
Pokonkursowa ogólnopolska wystawa 
fotografii, której tematem jest współczesny 
patriotyzm, sposoby jego praktykowania, 
wyrażania, demonstrowania, propagowania. 
Wystawa została zrealizowana w ramach 
projektu „Odcienie bieli i czerwieni. Sztuka 
w poszukiwaniu tożsamości”, który po-
święcony jest problematyce historii, analizy  
i interpretacji takich pojęć jak tożsamość, 
patriotyzm, przynależność do grupy czy 
narodu na przykładzie dziejów naszego 
kraju i regionu. Projekt realizowany jest w 
ramach obchodów 100–lecia odzyskania 
niepodległości.

Stacja Kultura – Galeria Kolei  
Dolnośląskich, dworzec kolejowy
wstęp bezpłatny
org. Galeria Sztuki

▸  1-14.11
„Red Star Story”  
– wystawa komiksów
Wystawa prezentuje prace nadesłane na 
konkurs „Red Star Story” będący częścią 
projektu: „20:34, peron 4. Odzyskiwanie 
suwerenności miasta.” Konkurs skierowany 
był do młodych mieszkańców Legnicy – 
studentów, licealistów, gimnazjalistów, któ-
rych zadaniem było stworzenie komiksów 
nawiązujących do pobytu Armii Czerwonej 
w Legnicy na podstawie literatury, doku-
mentacji archiwalnych oraz wywiadów 
z osobami pamiętającymi tamten okres.  
Wystawa ma na celu przywołanie historii 
pobytu Wojsk Radzieckich w Legnicy poprzez 
ukazanie topografii tej wieloletniej obecności 
w obcym miejscu, ukazanie sprzeczności, 
nienormalności, absurdalności „miasta  
w mieście”, ludzi wśród ludzi, niby władców, 
ale nie gospodarzy, niby miejscowych, ale 
i intruzów.

Stacja Kultura – Galeria Kolei  
Dolnośląskich, dworzec kolejowy
wstęp bezpłatny
org. Galeria Sztuki

▸  8.11 - 30.11
„Grażyny Majchrzyk. 
Malarstwo”
Wystawa malarstwa legniczanki Grażyny 
Majchrzyk. Autorka pasję do malarstwa 
odkryła w lipcu 2016 r. Jej ulubioną techniką 
są pastele. Spełnia nimi swe fantazje, two-
rząc abstrakcje, a także malując tajemnicze, 
dynamiczne kobiety.

Galeria „Loża” LBP,  
ul. Piastowska
wstęp bezpłatny
org. Legnicka Biblioteka Publiczna,
V Liceum Ogólnokształcące
w Legnicy

▸  1-30.11
„PL100”
Na wystawa zrealizowanej z okazji 100-lecia 
odzyskania przed Polskę niepodległości 
zaprezentowane zostaną najlepsze obiektów 
biżuteryjne powstałe w Polsce w ostatnim 
stuleciu, prace najbardziej oryginalne, 
nowatorskie, czy wręcz przełomowe dla 
rozwoju polskiej sztuki złotniczej. Zobaczyć 
będzie można przykłady twórczości prekur-
sorów polskiego złotnictwa artystycznego 
z okresu międzywojnia, nie zabraknie także 
najnowszych realizacji autorstwa znanych  
i cenionych artystów współczesnych, które 
zobrazują najnowsze tendencje i kierunki 
rozwoju.

Galeria Ring, Rynek 
wstęp bezpłatny
org. Galeria Sztuki

▸ 9.11 - 1.12  
„Orzeł Biały – nasza 
duma” 
Podsumowanie ogólnopolskiego konkursu 
zorganizowanego przez Kancelarię Senatu 
w ramach obchodów 100-Niepodległości. 
Konkurs został skierowany do uczniów 
szkół podstawowych, ponad podstawowych 
oraz podopiecznych placówek oświatowo - 
wychowawczych. W jego legnickiej edycji 
zrealizowanej przez biuro Senator RP Doroty 
Czudowskiej przy współudziale dolnośląskie-
go Kuratorium Oświaty zgłoszono 97 prac 
plastycznych z 33 szkół.

Muzeum Miedzi, Gmach Główny 
wstęp bezpłatny
org. Muzeum MIedzi

▸  14.11 - 16.12
„Maria Antoniak. 
Malarstwo”
Maria Antoniak jest absolwentką ASP we 
Wrocławiu. Wystawy indywidualne jej 
twórczości (malarstwo, rysunek, ceramika 
itd.) odbywały się w Polsce i za granicą, m.in. 
we Wrocławiu, Warszawie, Pradze, Wupper-
talu, Witabsku, Vicchio, Wenecji, Florencji. 
Ilustrowała książki dla dzieci i tomiki po-
etyckie, odpowiadała za oprawę plastyczną 
i graficzną festiwalu „Świat pod Kyczerą”.  
W latach 1992- 2018 pracowała jako grafik  
i plastyk w Teatrze Modrzejewskiej, tworząc 
m.in. plakaty, programy teatralne, zaprosze-
nia. Na wystawę złożą się najnowsze prace 
rtystki, powstałe z radości życia i smako-
wania świata, z wielkiej frajdy malowania. 
„…jej piórko porusza się po kartce papieru, 
kreując indywidualny świat wyobraźni” 
(Izabela Sadurska). Za motto Maria Anto-
niak przyjęła słowa Magdy Umer z piosenki 
Maryli Rodowicz: „Choć już życia, psiamać, 
popołudnie, jest cudnie...”. 

Teatr Modrzejewskiej, Hall Starego 
Ratusza
wstęp bezpłatny
org. Teatr im. Heleny Modrzejewskiej
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IA ▸ od 2.11
poniedziałek - piątek

„Biblioteka Przyjazna 
Maluchom” 

2 listopada (piątek), godz. 17.00
„Idzie niebo ciemną nocą”
Filia nr 1, ul. Gojawiczyńskiej

5 listopada (poniedziałek), 16.30
„Kolor w świecie zwierząt”
Ekobiblioteka, ul. Łukasińskiego 

7 listopada (środa), 10.00
„Andrzejkowe wróżby”
Filia nr 8, ul. Staszica

7 listopada (środa), 10.00
„Jesienna skrzynia skarbów”
Filia nr 11, ul. Drohobycka 

8 listopada (czwartek), 11.00
„Moja ojczyzna”
Filia nr 2, ul. Złotoryjska 

9 listopada (piątek), 16.30
„Gdybym był czarodziejem” 
Filia DM nr 1, ul. Łukasińskiego

9 listopada (piątek), 16.30
Bawimy się z dziećmi  
- „Kto ja jestem, Polak mały…” 
Filia Dziecięco-Młodzieżowa nr 2,  
ul. Pomorska

9 listopada (piątek), 17.00
„Wędrówka pędzla i ołówka”
Filia nr 1, ul. Gojawiczyńskiej

10 listopada (sobota), 10.00
„Figle muzyczne - patriotyczne”
Filia Muzyczna, ul. Mickiewicza  

12 listopada (poniedziałek), 16.30
„Smyk poznaje podwodny świat”
Ekobiblioteka, ul. Łukasińskiego

13 listopada (wtorek), 10.30
„Zwariowane dynie”
Filia nr 4, ul.  Heweliusza

15 listopada (czwartek), 16.30
„Misiowe zabawy”
Filia nr 3, ul. Głogowska

Filie Legnickiej Biblioteki  
Publicznej
wstęp bezpłatny 
org. LBP

15 listopada (czwartek), 11.00
„Kto ty jesteś? Polak mały” 
Filia nr 2, ul. Złotoryjska

16 listopada (piątek), 16.30
„Świętujemy razem z misiem” 
Filia Dziecięco-Młodzieżowa nr 1,  
ul. Łukasińskiego

16 listopada (piątek), 17.00
„Mysi domek”
Filia nr 1, ul. Gojawiczyńskiej 

17 listopada (sobota), 10.00
„Figle muzyczne”
Filia Muzyczna, ul. Mickiewicza

19 listopada (poniedziałek), 16.30
„Przygotowania do zimy”
Ekobiblioteka, ul. Łukasińskiego

20 listopada (wtorek), 10.30
„Pomagamy ptakom przetrwać zimę”
Filia nr 4, ul. Heweliusza 

22 listopada (czwartek), 16.00
„Legnica – moja mała ojczyzna”
Filia nr 5, ul. Wielogórska

22 listopada (czwartek), 16.30
„Przyjaciele pluszowego misia”
Filia nr 7, ul. Neptuna

22 listopada (czwartek), 11.00
„Baśnie i bajki polskie”
Filia nr 2, ul. Złotoryjska

23 listopada (piątek), 16.30
„Dziecięce wierszyki - masażyki” 
Filia Dziecięco-Młodzieżowa nr 2,  
ul. Pomorska

23 listopada (piątek), 16.30
„Zabawy i wróżby Andrzejkowe”
Filia Dziecięco-Młodzieżowa nr 1,  
ul. Łukasińskiego

26 listopada (poniedziałek), 16.00
„Kocie historie”
Filia nr 9, ul. II Armii WP

27 listopada (wtorek), 10.30
„Święto Pluszowego Misia”
Filia nr 4, ul. Heweliusza 

29 listopada (czwartek), 16.30
„Kompozycje z jesiennych liści” 
Filia nr 7, ul. Neptuna

▸ od 4.10
zawsze w czwartki, godz. 18.30 

Tai Chi
Tai chi to starochińska, przypominająca po-
wolny taniec, niezwykła forma ruchu, która 
zrobiła karierę w świecie zachodnim. Łączy 
w sobie sztukę walki i gimnastykę zdrowot-
ną, może być sposobem na rozluźnienie i 
uspokojenie umysłu, rodzajem medytacji. 
Tai Chi odróżnia się od innych popularnych 
form aktywności ruchowej odpowiednim 
zaangażowaniem umysłu. Ćwiczymy w ciszy, 
skupiając swoją uwagę na tym co aktualnie 
robimy. Trening obejmuje także ćwiczenia 
statyczne, w których utrzymujemy ciało  
w niemal nieruchomych pozycjach.

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

▸ od 3.11
w każdą sobotę, godz. 11.00- 13.00

Flamenco  
– zajęcia dla młodzieży 
i dorosłych
Jak twierdzi Cristina Hoyos „fenomen 
flamenco polega na tym, że nawet, jeśli nie 
wszystko w nim rozumiesz, to go odczujesz. 
Bo flamenco wyraża przede wszystkim 
uczucia, emocje. I one zawsze są prawdziwe”. 
Na spotkanie z tańcem duszy zaprasza 
prowadząca zajęcia Liliana Bochenkiewicz. 

Akademia Rycerska, sala nr 133
odpłatność 
org. LCK
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▸ od 5.11
zawsze w poniedziałki , godz. 16.00

„Twórcze poniedziałki “

5.11 (poniedziałek), godz. 16.00
„Kokardy Narodowe”

12.11 (poniedziałek), godz. 16.00
„Dzień Bajkowych Bohaterów”

19.11 (poniedziałek), godz. 16.00
„Dzień Jeża”

26.11 (poniedziałek), godz. 16.00
„Dzień Pluszowego Misia”

MCK, ul. Mickiewicza  
wstęp bezpłatny 
org. MCK

▸ od 5.11
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 równowa-
gi emocjonalnej, rozwinięcie w sobie świado-
mej 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

▸ od 5.11
poniedziałki, wtorki, czwartki

Kluby czytelnicze  
i warsztaty w Legnickiej  
Bibliotece Publicznej 

Filie Legnickiej Biblioteki Publicznej
wstęp bezpłatny 
org. LBP

5.11 (pon.), godz. 15.00 
Poniedziałkowe spotkania  
„Przy książce i herbatce” 
Filia nr 8 LBP, ul. S. Staszica

6.11 (wtorek), godz. 16.30
Klub Czytających Rodziców
Filia nr 1 LBP, ul. Gojawiczyńskiej

6.11 (wtorek), godz. 17.00 
Spotkanie Dyskusyjnego Klubu  
Książki Czytelnika Głuchego  
Spotkanie autorskie  z Wojciechem  
Konduszą autorem wydanej w 2018 r. 
książki „Tajemnice garnizonów  
radzieckich w Polsce”  
LBP, ul. Piastowska

8, 22.11 (czwartki), godz. 19.00
Spotkania Dyskusyjnego  
Klubu Książki Fantasy
Provincia Cafe Bistro Bar, ul. Złotoryjska 

15, 12, 19, 26.11 (pon.), godz. 15.00 
Warsztaty rękodzieła  
artystycznego  
sekcji kreatywnej  
„Złote ręce” 
LBP, ul. Piastowska 

20.11 (wtorek), godz. 18.00
„Pisemne bazgroty – literackie 
pieszczoty”  
(warsztaty literackie)
LBP, ul. Piastowska 

27.11 (wtorek), godz. 18.00 
„Książka na prowincji” 
– spotkanie Dyskusyjnego  
Klubu Książki 
Provincia Cafe Bistro Bar, ul. Złotoryjska

27.11 (wtorek), godz. 16.00 
Spotkanie Młodzieżowego  
Dyskusyjnego Klubu Książki  
Filia Dziecięco-Młodzieżowa nr 1 LBP,  
ul. Łukasińskiego

▸ 5-30.11
poniedziałki, czwartki, piątki,  
godz. 15.30

„Jesienne cuda wianki”
Warsztaty twórcze dla dzieci i młodzieży 
pod kierunkiem Magdy Grońskiej. Wśród 
kreatywnych działań znajdą się: motaki  
z natury - studium rysunkowe, kompozycje 
naturą malowane, laboratorium smaków  
i zapachów - eko pracownia.

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

▸ od 5.11
poniedziałki - czwartki, godz. 16.30

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

Akademia Rycerska, Sala Baletowa
odpłatność 
org. LCK
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▸ od 7.11
zawsze w środy godz. 16.30 – 18.00

Listopadowe przeszywanki
Zajęcia rękodzieła artystycznego dla dzieci 
od 9. roku życia które razem będą wycinać, 
szyć, wyszywać i zszywać! 

SDK „Kopernik”, ul. Koziorożca
wstęp - 100 zł / miesiąc 
org. SDK „Kopernik”

▸ od 7.11
zawsze w środy godz. 18.00 – 19.30

Przeszyjmy to razem
Zajęcia dla dorosłych z dużą dawką uśmie-
chu. Ich uczestnicy będą poznawać tajniki nie 
tylko maszyny, ale również doboru tkanin, 
ściegów i nici. 

SDK „Kopernik”, ul. Koziorożca
wstęp - 100 zł / miesiąc 
org. SDK „Kopernik”

▸ 6, 15.11
wtorek, czwartek

„Cała Polska Czyta 
Dzieciom”

Filie Legnickiej Biblioteki Publicznej
wstęp bezpłatny. org. LBP

6 listopada (wtorek), godz. 9.30
Filia nr 8 LBP, ul. Staszica

15 listopada (czwartek), godz. 10.00 
Filia nr 1 LBP, ul. Gojawiczyńskiej

▸ od 7.11
w każdą środę, godz. 16.00 i 17.00

Flamenco  
– zajęcia dla dzieci
Zajęcia obywać się będą raz w tygodniu, 45 
minut. Grupa młodsza (5-9 lat) - godz. 16.00, 
grupa starsza (10-14 lat) godz. 17.00. Zajęcia 
prowadzi Jessica Starsky. 

Akademia Rycerska, sala nr 133
odpłatność 
org. LCK

▸ od 6.11
zawsze we wtorki, godz. 11.00

„Sztuka czytania”
Projekt dofinansowany ze środków Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego pocho-
dzących z Funduszu Promocji Kultury ma 
na celu kampanię edukacyjną opartą na upo-
wszechnianiu czytania i łączeniu aktywności 
czytelniczej z innego rodzaju aktywnością 
kulturalną skierowaną do dzieci, młodzieży 
i ich opiekunów z Legnicy i okolic. Opiera 
się na interdyscyplinarnych działaniach 
umożliwiających rozbudzenie i zaspokojenie 
potrzeb czytelniczych oraz twórczych. Akcje 
w ramach projektu podzielone są na osobne 
cykle i zakładają zarówno działania czytel-
nicze, jak i artystyczne, twórcze, skierowane 
do poszczególnych grup wiekowych (dzieci, 
młodzieży lub dorosłych), bądź do wszyst-
kich grup wiekowych (międzypokoleniowe, 
integracyjne). Zajęcia prowadzone są w 
atrakcyjnej dla odbiorców formie z użyciem 
możliwości, jakie dają nowoczesne techno-
logie i nowe media. 

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

▸ 5.10  
poniedziałek, godz. 16.30

„Super babcia, super 
dziadek
Warsztaty plastyczne pn. „Kwiaty z foami-
ranu jedwabnego” poprowadzi Alicja Soja.

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

▸ 5.11
poniedziałek, godz. 17.00-19.00

Lampiony ceramiczne
Warsztaty ceramiczne dla całych rodzin 
organizowane we współpracy z Pracownią 
Ceramiczną ANANDA. W trakcie zajęć po-
wstaną lampiony inspirowane motywami 
zwierzęcymi. Materiały, narzędzia, odzież 
ochronna, dwukrotny wypał oraz szkliwie-
nie w cenie. 

SDK „Kopernik”, ul. Koziorożca
wstęp - 35 zł (zapisy) 
org. SDK „Kopernik”
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▸ 9.11
piątek, godz. 15.00

„100-lecie odzyskania 
przez Polskę Niepodległości  
w grafice”
Otwarte warsztaty graficzne poświęcone 
technice linorytu.

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

▸ od 9.11
zawsze w piątki, godz. 13.00 – 15.00

„Twórcze piątki”
Zajęcia plastyczne dla dzieci.

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

▸ od 8.11
zawsze w czwartki, godz. 10.00-13.00

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

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

▸ 8, 15.11
czwartek, godz. 11.00 

„Oblicza czerwieni”
Cykl projekcji filmów dokumentalnych i wy-
kładów na temat pobytu Wojsk Radzieckich 
w Legnicy w ramach projektu „20.34, peron 
4. Odzyskiwanie suwerenności miasta” 
dofinansowanego ze środków Muzeum 
Historii Polski w Warszawie w ramach Pro-
gramu Patriotyzm Jutra. Projekt realizowany 
jest z okazji 25-lecia opuszczenia Legnicy 
przez Wojska Armii Radzieckiej, ma na celu 
refleksję artystyczną na temat wieloletniej 
obecności Rosjan w naszym mieście. Po-
przez ukazanie topografii tego pobytu oraz 
różnorodnych i skomplikowanych relacji 
pomiędzy gospodarzami miejsca i narzu-
conymi im przez historię i realia polityczne 
gośćmi, zamierzamy przypomnieć i poddać 
krytycznej ocenie wciąż żywą i obecną w 
licznych śladach najnowszą historię Legnicy. 

Galeria Ring, Rynek
wstęp bezpłatny  
org. Galeria Sztuki

▸ od 9.11
zawsze w piątki, godz. 15.00 - 18.00 

„reGENERACJA. 
Pokoleniowa integracja 
przez sztukę”
Ideą projektu dofinansowanego ze środków 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury 
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 akty-
wizacja twórcza, wzbudzająca pozytywne 
emocje wśród uczestników zadania. Będzie 
ono realizowane poprzez szereg działań: 
warsztaty plastyczne, teatralne, wykłady, 
wystawa, plener. W jego ramach trzy po-
kolenia uczestników będą mogły twórczo 
się rozwijać, wzajemnie się od siebie ucząc, 
przekazując sobie umiejętności właściwe 
swojej generacji. 

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

▸ od 8.11
czwartki , godz. 16.00

„Czwartki w bibliotece”

8.11 (czwartek), godz. 16.00
„Świętujemy Dzień Niepodległości”

15.11 (czwartek), godz. 16.00
„Z sówką w tle”..

22.11 (czwartek), godz. 16.00
„Mój Przyjaciel Miś”...

29.11 (czwartek), godz. 16.00
„Mikołajkowa leśna choinka”

MCK,ul. Rataja  
wstęp bezpłatny 
org. MCK

▸ 9.11
piątek, godz. 16.00

„Mini Omnibus – Wielka 
wiedza w małej głowie”
Quiz dla dzieci i młodzieży z okazji 100 
rocznicy odzyskania przez Polskę niepod-
ległości. Impreza dla dzieci i młodzieży ze 
szkół podstawowych.

DK „Atrium”, ul. Pomorska
wstęp bezpłatny 
org. DK „Atrium”
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▸ 23.11
piątek, godz. 17.00, 18.00

„Laboratorium piernika”
Otwarte warsztaty dla dzieci i młodzież z 
artystką plastykiem i cukiernikiem Martyną 
Olszową -Durachta.

Klub Mieszkańców „Agatka”,  
ul. Artyleryjska
wpisowe - 25 zł (zapisy) 
org. Klub Mieszkańców „Agatka”, 

▸ 17.11
sobota, godz. 14.00, 16.00

20.23, peron 4. 
Odzyskiwanie suwerenności 
miasta – warsztaty
Projekt realizowany z okazji 25-lecia opusz-
czenia Legnicy przez Wojska Armii Ra-
dzieckiej. W programie: autorski projekt 
edukacyjny Mai Dobiarz, Marii Kowalewskiej  
i Anny Gańsko (godz. 14.00) oraz (godz. 
16.00) spotkanie autorskie Zuzanny Grę-
beckiej i Jędrzeja Burszty, autorów książek 
„Mówiono druga Moskwa. Wspomnienia 
legniczan o stacjonowaniu wojsk radzieckich 
w latach 1945-1993” oraz „Obcy w mieście: 
żołnierze radzieccy w pamięci, doświadcze-
niu i opowieści legniczan”. 

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

▸ 20.11
czwartek, godz. 11.00 – 14.00

Warsztat artysty
Otwarte warsztaty dla dorosłych pod 
hasłem „Warsztat artysty. Martwa natura 
– światło, kształt, kolor”. prowadzi Jelena 
Połujanowa, artysta-plastyk. 

SDK „Kopernik”, ul. Koziorożca
wstęp bezpłatny (zapisy) 
org. SDK „Kopernik”

▸ 12, 23.11
poniedziałek, godz. 11.00-11.45 
piątek, godz. 16.30-17.15

SMYKO-
MULTISENSORYKA
Spotkania dla dzieci, wspierające 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 (12.11) oraz 1-2 lata (3.11).

SDK „Kopernik”, ul. Koziorożca
wstęp - 20 zł (zapisy) 
org. SDK „Kopernik”

▸ 9.11
piątek, godz. 17.00

„Ceramiczna przygoda”
Otwarte warsztaty dla dzieci pn. „Magiczna 
jesień - świeczniki, jesienne dynie i nie tylko” 
Twórcza zabawa z gliną pod kierunkiem 
artysty plastyka Rafała Owczarka, której 
uczestnicy poznają metody modelowania  
gliny. Powstałe prace zostaną poddane 
szkliwieniu i dwukrotnemu wypaleniu.

Klub Mieszkańców „Agatka”,  
ul. Artyleryjska
wpisowe - 35 zł (zapisy) 
org. Klub Mieszkańców „Agatka”

▸ od 9.11
zawsze w piątki, godz. 18.00 – 19.00

„Wytańcz siebie!”
Zajęcia taneczne z elementami choreoterapii.
Spotkania dla dojrzałych kobiet, które poszu-
kują inspirującej odskoczni od codzienności. 
Całość skomponowana tak, by dobrze czuło 
się ciało i odpoczywała dusza – sensualna 
bachata, rytmiczna cza-cza, romantyczna 
rumba, tajemniczy orient. 

SDK „Kopernik”, ul. Koziorożca
wstęp- 100 zł / miesiąc 
org. SDK „Kopernik”

▸ 9.11
piątek, godz. 16.00 - 19.30

„Latająca pasieka 
edukacyjno-warsztatowa”
W programie: „Akademia Przyjaciół  Pszczół” 
(godz. 16.00), otwarte spotkania warszta-
towe dla dzieci: słodkie lekarstwa prosto z 
ula, właściwości różnych miodów, warsztaty 
zdrowych świeczek z wosku pszczelego, 
historie i tajemnice rodziny pszczelej, prace 
pasieczne, pszczele souveniry oraz (godz. 
17.30) „Przygoda z pszczelarstwem”. W pro-
gramie spotkania warsztatowego dla doro-
słych: miodosytnictwo- tajniki przygotowań 
produktów na bazie miodów( degustacje, 
przepisy), apiterapia- lecznicze właściwości 
produktów pszczelich, ciekawostki pszcze-
larskie,  miejskie pasieki, biologia pszczół, 
warsztaty, souveniry „prosto z ula”. Zajęcia 
poprowadzi Tomasz Seledec - lider lokalnego 
zrzeszenia pszczelarzy.

Klub Mieszkańców „Agatka”,  
ul. Artyleryjska
wpisowe - 20, 25 zł 
org. Klub Mieszkańców „Agatka”
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▸ 26.11
poniedziałek, godz. 17.00-19.00

„Świetliste anioły” 
Warsztaty ceramiczne dla całych rodzin 
organizowane we współpracy z Pracownią 
Ceramiczną ANANDA. W trakcie zajęć 
powstaną wyjątkowe anioły, którym życia 
nada światło świec. Doskonała okazja, by 
samodzielnie wykonać prezent gwiazdkowy. 
Materiały, narzędzia, odzież ochronna, dwu-
krotny wypał i szkliwienie w cenie. 

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

▸ 23.11
piątek, godz. 17.30

„Akademia zdrowia 
i smaku”
W programie interaktywnych warsztatów 
pn. „Odmładzanie i oczyszczania organi-
zmu pożywieniem”: probiotyczne kiszonki, 
egzotyczne gotowanie w detoksie wa-
rzywno-owocowym, oczyszczające koktajle 
dr.Gersona. Warsztaty poprowadzi Justyna 
Krajewska – doradca żywieniowy, dia-
gnosta, psychoneuroimunolog, specjalista 
w dziedzinie uzdrawiania pożywieniem, 
współpracownik serwisu „Razem na diecie”, 
szef kuchni z 20 letnim stażem.

Klub Mieszkańców „Agatka”,  
ul. Artyleryjska
wstęp bezpłatny (zapisy) 
org. Klub Mieszkańców „Agatka”, Centrum 
Terapii Naturalnych Twoja Ambasada

▸ 24.11
sobota, godz. 15.00 – 19.00

Bachata – warsztaty  
taneczne
Na zajęciach nauczysz się pięknego i roman-
tycznego tańca prosto z gorącej Dominikany! 
Pod kierunkiem instruktorów wrocławskiej 
Szkoły Tańca Dance Flow nie sprawi Ci to 
trudnosci. Na zajęcia zapraszamy pary, ale 
jeśli tej pary brakuje, to wystarczy zgłosić się 
do instruktorów, którzy postarają się szybko 
rozwiązać ten problem. 

SDK „Kopernik”, ul. Koziorożca
wstęp - 55, 65 zł (zapisy) 
org. SDK „Kopernik”

▸ 5.11
poniedziałek, godz. 18.00

Klub Miłośników Filmu      
- „Życie rodzinne”
Reż. Krzysztof Zanussi. Występują: Daniel 
Olbrychski, Jan Nowicki, Anna Milewska, 
Maja Komorowska, Karol Strasburger, 
Barbara Sołtysik, Jerzy Bińczycki, Anna 
Nehrebecka. Polska, 1971, 89 min
Wit, młody inżynier, odciął się od korzeni - od 
lat nie widział się z rodziną. Teraz, wezwany 
depeszą o śmiertelnej chorobie ojca, jedzie 
do domu. Choroba ojca okazuje się jedynie 
pretekstem do ściągnięcia syna marnotraw-
nego, który miałby przejąć mały rodzinny 
interes, a więc wrócić do tego, od czego 
przed laty uciekł. Rodzinna psychodrama z 
autobiograficznym podtekstem. Opowieść 
o więzi, której, mimo wysiłków, nie da się 
zerwać, o dziedzictwie genów i niemożności 
życia bez korzeni.

Kino PIAST, ul. Biskupia
miesięczna składka KMF - 15 zł  
org. LCK

▸ 1.11
czwartek, godz. 13.00, 18.00

Kultura Dostępna 
- „Wieża. Jasny dzień”

Reż. Jagoda Szelc. Występują: Anna Kro-
toska, Małgorzata Szczerbowska, Rafał 
Cieluch, Rafał Kwietniewski, Laila Hennessy. 
Polska 2017, 106 min. 
Pomiędzy kulturą i naturą. Pomiędzy mate-
rialnym i duchowym. Zaskakujący i niepo-
kojący debiut Jagody Szelc. Mula mieszka z 
mężem, chorą matką i córką Niną w wiejskim 
domu. W weekend poprzedzający Pierwszą 
Komunię Świętą Niny do ich domu przyjeżdża 
brat Muli z rodziną oraz Kaja – jej nieobecna 
od 6 lat młodsza siostra, biologiczna matka 
Niny. Mula obawia się, że kobieta chce 
odebrać jej dziecko. Istnieje jednak inny, 
ważniejszy powód powrotu Kai…

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

▸ 12.11
poniedziałek, godz. 18.00

Klub Miłośników Filmu      
„Ucieczka z kina Wolność”
Reż. Wojciech Marczewski. Występują: 
Janusz Gajos, Zbigniew Zamachowski, Piotr 
Fronczewski, Władysław Kowalski, Michał 
Bajor. Polska, 1990, 88 min
Lata 80. Schyłek epoki komunizmu w Polsce. 
Postaci wyświetlanego w kinie „Wolność” 
filmu porzucają swoje role i nawiązują 
kontakt z widzami. Jeden z najbardziej ory-
ginalnych filmów okresu przełomu. Podszyta 
absurdem, metaforyczna opowieść o końcu 
opresyjnego ustroju komunistycznego, ale 
też uniwersalna przypowieść o człowieku, 
który, choć upadł, próbuje odzyskać godność 
i wolność.

Kino PIAST, ul. Biskupia
miesięczna składka KMF - 15 zł  
org. LCK

▸ 8.11
czwartek, godz. 13.00, 18.00

Kultura Dostępna       
- „Młynarski. Piosenka 
finałowa”

Reż. Alicja Albrecht. Występują: Wojciech 
Młynarski, Janusz Gajos, Janusz Głowacki, 
Ewa Bem, Irena Santor, Krystyna Janda. 
Polska 2017, 90 min. 
Nieznane dotąd archiwalia, fotografie, te-
ledyski a przede wszystkim ostatni bardzo 
osobisty, szczery wywiad z bohaterem i jego 
przyjaciółmi. Portret niezwykłego artysty 
i człowieka.

Kino HELIOS Legnica, ul. NMP
bilety - 10 zł  
org. Kino Helios
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▸ 19.11
poniedziałek, godz. 18.00

Klub Miłośników Filmu      
- „Szpital Przemienienia”
Reż. Edward Żebrowski. Występują: Piotr 
Dejmek, Jerzy Bińczycki, Heryk Bista, 
Gustaw Holoubek, Wojciech Pszoniak, 
Zbigniew Zapasiewicz. Polska, 1978, 90 min
Traktat moralny, który podejmuje proble-
matykę odpowiedzialności w warunkach 
totalnego zagrożenia. Początek okupacji 
hitlerowskiej. Zamknięty świat szpitala dla 
psychicznie chorych, gdzie młody lekarz 
rozpoczyna pracę. Niemcy decydują się 
zlikwidować szpital i zamordować chorych. 
Lekarze stają przed dylematem...

Kino PIAST, ul. Biskupia
miesięczna składka KMF - 15 zł  
org. LCK

▸ 14.11
środa, godz. 18.30

Kino Konesera 
- „Jak pies z kotem”

Reż. Janusz Kondratiuk. Występują: Robert 
Więckiewicz, Olgierd Łukaszewicz, Aleksan-
dra Konieczna. Polska 2018, 101 min. 
Słodko-gorzki obraz relacji rodzinnych, dla 
którego inspiracją jest prawdziwa historia. 
Pełna ironicznego humoru wizja nieszablo-
nowej rodziny, z jej konfliktami i rywalizacją, 
niepozbawiona momentów wzruszenia i 
autentycznej bliskości. Gdy starszy z braci 
Andrzej, nagle zachoruje, młodszy pomimo 
różnic i muru nieporozumień jaki przez lata 
wyrósł między nimi, podejmie się opieki nad 
potrzebującym pomocy bratem.

Kino HELIOS Legnica, ul. NMP
bilety - 19, 21, 23, 25 zł  
org. Kino Helios

▸ 15.11
czwartek, godz. 13.00, 18.00

Kultura Dostępna 
- „Twarz”

Reż. Małgorzata Szumowska. Występują: 
Mateusz Kościukiewicz, Agnieszka Podsia-
dlik, Małgorzata Gorol. Polska 2018, 92 min. 
Współczesna baśń o człowieku, który stracił 
twarz w wypadku. Po nowatorskiej operacji 
wraca do rodzinnej miejscowości, ale ludzie 
nie wiedzą jak go traktować. Staje się dla 
nich kimś obcym.

Kino HELIOS Legnica, ul. NMP
bilety - 10 zł  
org. Kino Helios ▸ 21.11

środa, godz. 18.30

Kino Konesera 
- „Źle się dzieje w El Royale”

Reż. Drew Goddard. Występują: Dakota 
Johnson, Chris Hemsworth, Jon Hamm. USA 
2018, 149 min. 
Siedmioro obcych sobie ludzi, z których 
każdy skrywa mroczną tajemnicę, spotyka 
się w El Royale, nie cieszącym się dobrą 
sławą, na wpół zrujnowanym hotelu nad 
jeziorem Tahoe, na granicy stanów Nevada 
i Kalifornia. W ciągu jednej brzemiennej w 
skutki nocy każdy z nich stanie w obliczu 
szansy na odkupienie… zanim nie rozpęta się 
prawdziwe piekło.

Kino HELIOS Legnica, ul. NMP
bilety - 19, 21, 23, 25 zł  
org. Kino Helios

▸ 22.11
czwartek, godz. 13.00, 18.00

Kultura Dostępna 
- „Zimna wojna”

Reż. Paweł Pawlikowski. Występują: Jo-
anna Kulig, Tomasz Kot, Borys Szyc, Agata 
Kulesza. Polska/Francja/Wlk. Brytania 
2018, 84 min. 
Twórcy nagrodzonej Oscarem „Idy” przeniosą 
nas tym razem do lat 50. i 60. XX wieku, 
stalinowskiej Polski i budzącej się do życia 
Europy. Na tym tle rozgrywa się historia 
wielkiej i trudnej miłości dwojga ludzi, którzy 
nie potrafią być ze sobą i jednocześnie nie 
mogą bez siebie żyć. Jednym z głównym 
bohaterów filmu „Zimna wojna” jest muzyka 
łącząca polską muzykę ludową z jazzem  
i piosenkami paryskich barów minionego 
wieku.

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

▸ 21.11
środa, godz. 11.00

Klub Filmowy Osób 
Niewidomych  
- „Dziewczyna z szafy”

Projekcja filmu z audiodeskrypcją „Dziew-
czyna z szafy”, polskiego filmu fabularnego 
 z 2012 r. w reż. Bodo Koxa. Pokaz organizowany  
w ramach projektu „Krajowy zasób cyfro-
wych filmów z audiodeskrypcją dla osób 
niewidomych” realizowanego przez Stowa-
rzyszenie „De Facto”.

Filia Zbiorów Muzycznych i Specjalnych 
LBP, ul. A. Mickiewicza
wstęp bezpłatny 
org. PZN, LBP
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Galeria Sztuki
pl. Katedralny 1, tel. 76 856 51 26  
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

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

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

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

Stowarzyszenie „Pamięć i Dialog”
ul. Stanisława Staszica 2 lok. 6

Zarząd Oddziału PTTK
Rynek 27 
tel. 76 856 51 63

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

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

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

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  

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

Klub Sportowy TORA Legnica 
ul. Mickiewicza 21 
tel. 76 722 13 57 

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

Kino PIAST  
ul. Biskupia 5 
tel. 76 721 86 04

Wrocławski Teatr KOMEDIA
Wrocław, pl. Teatralny 4 
tel. 71 335 49 76
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▸ 26.11
poniedziałek, godz. 18.00

Klub Miłośników Filmu      
- „Sezon na bażanty”
Reż. Wiesław Saniewski. Występują: Ewa 
Błaszczyk, Beata Tyszkiewicz, Leon Niem-
czyk, Karol Strasburger, Zbigniew Waleryś. 
Polska, 1985, 105 min
Znany szpadzista odwiedza byłą żonę, 
aby zabrać syna na dawno obiecywane 
polowanie na bażanty. Żona odmawia. 
Parę dni wyjeżdża do Austrii i w obozie 
dla uchodźców czeka na wizę imigracyjną 
do Australii. Rzadkie połączenie dramatu 
rodzinnego z wątkiem sensacyjnym, którego 
fabuła osadzona jest w realiach politycznych 
pamiętnego roku 1981.

Kino PIAST, ul. Biskupia
miesięczna składka KMF - 15 zł  
org. LCK

▸ 29.11
czwartek, godz. 13.00, 18.00

Kultura Dostępna 
- „Dywizjon 303”

Reż. Denis Delić. Występują: Maciej Zako-
ścielny, Piotr Adamczyk, Antoni Królikowski, 
Cara Theobold. Polska 2018, 99 min. 
Prawdziwa historia polskich asów przestwo-
rzy, inspirowana bestsellerem Arkadego 
Fiedlera. Jej bohaterowie, polscy lotnicy 
w ramach Królewskich Sił Powietrznych 
Wielkiej Brytanii (RAF-u) stworzyli elitarną 
jednostkę, który nie miała sobie równych.

Kino HELIOS Legnica, ul. NMP
bilety - 10 zł  
org. Kino Helios
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Hala OSiR, ul. Lotnicza  
bilety - 85, 60, 40 zł  

org. Legnickie Centrum Kultury

10.11. godz. 1700


