
Listopad w Legnicy:
4 listopada
Dom Kultury+ Wy. Głos Miasta  
– Graffiti Jam.
Org. LCK

17 listopada
27. Ogólnopolski Przegląd Malarstwa 
Młodych PROMOCJE 2017
-wernisaż w Galerii Sztuki

18 listopada
Koncert „strefa de...” XXXV Lat  
Legendy Polskiego HC PUNK – ABADDON
org. LCK

21 listopada
VIII Spotkanie Kobiet z Jarosławem Kretem
org. UM Legnica

24 listopada
55/55. Wystawa jubileuszowa
-wernisaż w Muzeum Miedzi

25,27 listopada
Modrzejewska na Ekranie
org. Teatr im. H. Modrzejewskiej

26 listopada
Legnica Jazz Day  
– Mike Parker’s Trio Theory
org. LCK

17-19 listopada
XVIII CUPRUM CUP – International Karate WKF  
– Polish Open 2017
org. KKS Tora Legnica



2, 23 listopada
czwartki

godz. 19.00

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

3 listopada 
piątek

godz. 19.00

Wieczór z Bardami  
– pamięć Jacka Kaczmarskiego
Wystąpią: The Tiles, Let’s do it, Monika Workun, Dżeq, Nikola Warda & Marcin Gołda, Patrycja 
Kamola (PatiKa), Bartosz Badtke. Gościem specjalnym będzie wokalista Dżemu – Jacek 
Dewódzki & Kontraband

Klub Spiżarnia
bilety- 20, 30 zł
org. Legnica Aktywnie i Kreatywnie

4 listopada 
sobota

godz. 10.00- 20.00

Dom Kultury+ Wy. Głos miasta – graffiti jam.
Prezentacja legnickich środowisk hip-hopowych oraz kultury hip-hopu. W ramach akcji odbędą 
się pokazy graffiti, warsztaty tańca, pokazy lokalnych i nie tylko artystów sceny hip-hopowej 
oraz breakdance jam przy muzyce na żywo.
Program:
godz. 10.00 – 17.00  –  malowanie graffiti na osiedlu Kartuzy (tzw. Dzielnicy 

Cudów, przy plenerowej siłowni),
godz. 18.00  –  otwarte warsztaty breakdance (prowadzący Damian 

Chałajda) oraz warsztaty dancehall (prowadząca Matylda 
Sliwińska), Sala Maneżowa, 

godz. 20.00  –  koncert wieńczący projekt i pokazy tańca breakdance 
(grupa Bessali) zagrają: Finger Trips z Ukrainy (muzyka 
funkowa plus producenckie bity) i inni, Sala Maneżowa, 

Osiedle Kartuzy,
Sala Maneżowa
wstęp bezpłatny
org. LCK

7, 14, 21, 28 listopada
wtorek

godz.16.30

Spotkanie Stowarzyszenia  
Osób Niepełnosprawnych „NADZIEJA”

SDK „Atrium”
ul. Pomorska
org. SDK „Atrium”

9 listopada
czwartek

godz. 18.00

SPOTKANIE Z TŁUMACZEM  
ADAMEM POMORSKIM
ANTOLOGIA POEZJI UKRAIŃSKIEJ - Modrzejewska – dom otwarty
Adam Pomorski (ur. 1956) jest poetą, eseistą, a przede wszystkim jednym z najwybitniejszych 
współczesnych tłumaczy literatury pięknej z języków: rosyjskiego, białoruskiego, ukraińskiego, 
niemieckiego i angielskiego. Jego dorobek translatorski obejmuje kilkadziesiąt książek poetyckich 
i prozatorskich. Wśród autorów, których przyswoił polskiej kulturze, są m.in. Johann Wolfgang 
von Goethe (nagroda Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich za przekład Fausta, 1999), Fiodor 
Dostojewski, Iwan Bunin (nagroda „Literatury na Świecie” za przekład tomu Szalej i inne wiersze, 
1985), Andriej Płatonow, Siergiej Jesienin, Osip Mandelsztam.

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

10 listopada
piątek

godz. 18.30-20.30

Wieczór Niepodległościowy
W przeddzień obchodów Dnia Niepodległości, nastrojowy wieczór z repertuarem patriotycznym 
i bardowskim. Wystąpi: Weronika Kwaśny, Monika Workun oraz podopieczni SDK Kopernik.

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

11 listopada
sobota

godz. 12.00 – 18.00

Piknik Patriotyczny
Program:
Godz. 12:00  - Msza za Ojczyznę/Katedra św. Apostołów Piotra i Pawła
Godz. 12:00 -15:00   - „Polak Mały” warsztaty, gry/ Galeria Satyrykon 

- warsztaty filmu animowanego o tematyce patriotycznej 
- planszowa gra edukacyjna „Polak Mały” 
- familijna pracownia wiatraczków

Godz. 13:15  -  Ślubowanie klas mundurowych VII Liceum Ogólnokształcącego w Le-
gnicy/ Rynek

Od godz. 14:00 • prezentacja X Brygady Kawalerii Pancernej im. gen. broni S. Maczka 
w Świętoszowie, Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Straży Granicznej, 
Żandarmerii Wojskowej / Rynek

 • koncert Legnickiej Dziecięco Młodzieżowej Orkiestry Dętej / Rynek
 • koncert Legnickiej Orkiestry Dętej / Rynek
 • „Korowód Niepodległości” / Rynek - ul. NMP / Pl. Meisslera
 • „Nasza Biało-Czerwona” - żywa flaga happening / Pl. Meisslera
 • Happening „Życzenia dla Polski i Legnicy” / Rynek oraz Pl. Meisslera
 • Degustacja gęsiny, grochówki i grzańca (za odpłatnością)/Rynek
 • Plenerowa pracownia kotylionów/Rynek
 • Animacje Akademii AVATARA
Godz. 17:00  –  Widowisko Teatru  Avatar/Sala Maneżowa Akademii Rycerskiej
Godz. 18:00 –  koncert zespołu Spirituals Singers Band „Gaude Mater Polonia”/ Sala 

Królewska Akademii Rycerskiej (bilety: 20 zł, do nabycia w Kasie LCK 
i Galerii Satyrykon)

Rynek, Galeria „Satyrykon”,
Sala Maneżowa
org. LCK, ZSO 3, UM



kalendarium kulturalne
11 listopada

sobota
godz. 19.30 

Wieczór patriotyczny „Patrz, Kościuszko,  
na nas z nieba…”

Muzeum Miedzi
wstęp bezpłatny
org. Muzeum Miedzi

12 listopad
niedziela

godz. 6.00 – 15.00 

Jarmark Staroci Rynek
wstęp bezpłatny
org. TML „Pro Legnica”

12 listopada
niedziela

godz. 18.00

Bo my Polacy – koncert Mamadou & Sama Yoon
Z okazji Święta Niepodległości zapraszamy na koncert najbardziej polskiego z afrykańskich 
muzyków. Mamadou&SamaYoon to wciągające rytmy z pogranicza etnofolku, afrobeatu i 
reggae, które hipnotyzują i porywają do tańca, to „słowiańsko-afrykański powiew na światowej 
scenie muzycznej”.

Scena Gadzickiego
bilety - 40 zł
org. Teatr im. H. Modrzejewskiej

14 listopada
wtorek

godz. 17.00

Spotkanie autorskie z Januszem Skowrońskim
Spotkanie z dziennikarzem, pisarzem, regionalistą, autorem książek m.in. „Oto idę. Rzecz o księdzu 
Janie Winiarskim”,  „Tajemnice zamku Czocha”, „Szpital leśny AK 665” Spotkaniu towarzyszy 
uroczystość „Amicus Librorum – Przyjaciel Biblioteki”,  z udziałem osób działających na rzecz 
bibliotek Legnicy i powiatu legnickiego.

Akademia Rycerska,
Sala Maneżowa
wstęp bezpłatny
org. LBP

14 listopad
wtorek

godz. 18.00 

„Legniczanie znani i lubiani” 
Spotkanie z Michałem Dudą, wieloletnim prezesem Polskiego Związku Niewidomych, pomy-
słodawcą i twórcą Biblioteki Książek Mówionych, nauczycielem i dyrygentem chóru w IV LO 
w Legnicy.

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

16 listopada
czwartek 

godz. 10.00

Jarmark Talentów Szkoła Podstawowa nr 4,
ul. Piastowska
wstęp bezpłatny
org. TPD

17 listopada
piątek

godz. 17.00

WIECZÓR Z KULTURĄ  
„Wszystko co chcielibyście wiedzieć o Rumunii ...”
Klubowe spotkanie z naturą,kulturą,smakami i ludźmi.
W programie:
 •  prezentacje literatury rumuńskiej– spotkanie wydawnicze z tłumaczami i znaw-

cami tematu
 •  wystawa karykatur prac rumuńskiego artysty Ovidu Lascara (z czynnym 

warsztatem twórczym)
 • „Rumunia – tygiel kultur i narodów”- prezentacja multimedialna
 • spotkanie ze współczesną kinematografią rumuńską i muzyką regionów
 • „Smaki Transylwanii”- czyli coś z menu księcia Drakuli

Klub „Agatka”
ul. Artyleryjska
wstęp bezpłatny wejściówki / zapisy 
org. Klub „Agatka”

17 listopada
piątek

godz.18.00

27. Ogólnopolski Przegląd Malarstwa Młodych 
PROMOCJE 2017
- wernisaż wystawy
PROMOCJE to obok legnickiego SREBRA drugie najważniejsze wydarzenie organizowane co roku 
przez Galerię Sztuki już od niemal 3 dekad. Przegląd obejmuje wystawę i konkurs skierowany do 
absolwentów krajowych wyższych uczelni plastycznych, którzy otrzymali dyplom w pracowni 
malarstwa. Do udziału w Przeglądzie zapraszamy tych, którzy dotychczas nie brali w nim udziału, 
a dyplom ukończenia wyższej uczelni otrzymali w roku 2016 lub 2017. Główną nagrodą jest 
wystawa indywidualna laureata wraz z katalogiem.

Galeria Sztuki
wstęp bezpłatny
org. Galeria Sztuki

18 listopada
sobota

godz. 19.00

Koncert „strefa de...” - XXXV Lat Legendy  
Polskiego HC PUNK - ABADDON /1982 – 2017/
Zagrają:
ABADDON; GA-GA ZIELONE ŻABKI; SEDES; PRAWDA; HOLDEN AVENUE

Klub Spiżarnia
ul. Piastowska
org. LCK

18 listopada
sobota

godz. 9.00-19.00

Warsztaty salsy
Zajęcia poprowadzi Artur Brążkowski, doświadczony instruktor salsy. Zajęcia odbędą się w trzech 
blokach: w parach dla początkujących i zaawansowanych oraz solo – dla osób bez partnera. 
Możliwe zapisy na jeden lub więcej bloków. W cenie bufet kawowy. Zapisy w sekretariacie LCK.
blok I: 9.00-12.00 - pary początkujące i mniej umiejące
blok II: 12.15-14.15 - salsa solo
blok III: 15.00-19.00 - pary zaawansowane (kontynuacja wcześniejszych warsztatów)

Akademia Rycerska,
Sala Maneżowa
koszt- 60, 40, 80 zł
org. LCK



kalendarium 
18 listopada

sobota
godz. 18.00-24.00

Wieczór Andrzejkowy z własnym koszyczkiem SDK Kopernik, ul. Koziorożca 
koszt – 30 zł
org. SDK Kopernik

21 listopada
wtorek

godz. 17.00

VIII Spotkanie Kobiet z Jarosławem Kretem
Serdecznie zapraszamy na VIII Spotkanie Kobiet w Legnicy. Tym razem gościć będziemy Jarosława 
Kreta, znanego dziennikarza, pisarza oraz podróżnika.
Jak zawsze na naszych spotkaniach będzie okazja by skorzystać z propozycji i usług naszych  
partnerów, spróbować poczęstunku przygotowanego przez lokalnych cukierników i restauratorów, 
a także możliwość wzięcia udziału w loterii z nagrodami.

Letia Business Center, ul. Ry-
cerska
wstęp bezpłatny
org. UM

21 listopada
wtorek

godz. 17.00

Wtorek Muzyczny „Najpiękniejsza,  
sercem ukochana muzyka polska”

Muzeum Miedzi
Akademia Rycerska
wstęp bezpłatny
org. Zespół Szkół Muzycznych

24 listopada
piątek

godz. 16.00

Jubileuszowy event Klubu Gońca Teatralnego
Jubileuszowy happening będzie podsumowaniem wcześniejszych akcji, które od czerwca 
tego roku miały miejsce w różnych przestrzeniach miasta, związanych ze spektaklami Teatru 
Modrzejewskiej (Rynek, dawna Scena na Piekarach, Scena na Nowym Świecie oraz miejsce po 
dawnym kinie „Kolejarz” na Zakaczawiu).

Galeria Piastów
wstęp bezpłatny
org. Teatr im. H. Modrzejewskiej

24 listopada
piątek

o godz. 17.00,

55/55. Wystawa jubileuszowa
- wernisaż wystawy
Muzeum Miedzi w Legnicy świętuje w tym roku pięćdziesiątą piątą rocznicę powołania instytucji. 
Na koniec roku zaplanowaliśmy wystawę, która będzie prezentowała najciekawsze eksponaty 
pozyskane w tym czasie. Każdy rok będzie reprezentowany przez jeden zabytek. Stąd tytuł 55/55.
W naszym zamyśle ułożą się one w opowieść o tym jak powstawały kolekcje muzealne, od 
czego zaczynaliśmy i czym możemy się pochwalić. Chcemy pokazać między innymi srebrne 
renesansowe łyżki na stopie, złotego florena, chrzcielnicę wykonaną przez legnickiego konwisarza, 
wspaniałe okazy mineralogiczne i wiele, wiele innych zabytków.

Akademia Rycerska, ul. Choj-
nowska 2
wstęp bezpłatny
org. Muzeum Miedzi

25 i 27 listopada
sobota, poniedziałek

godz. 12.00, 18.00

Modrzejewska na ekranie
Teatr Modrzejewskiej ma na koncie kilka spektakli telewizyjnych, które potwierdzają jego wysoką 
pozycję na teatralnej mapie Polski. Przy okazji jubileuszowych podsumowań zaprezentujemy 
jeszcze raz naszej publiczności cztery z tych realizacji w doborowej legnickiej obsadzie.
25 listopada (sobota) godz. 12.00 - Ballada o Zakaczawiu, Orkiestra,
27 listopada (poniedziałek) godz. 18.00 - Wschody i zachody miasta, Made In Poland

Scena Gadzickiego
Bezpłatne wejściówki
do odbioru w kasie teatru
org. Teatr im. H. Modrzejewskiej

25 listopada
sobota

godz. 17.00

Spektakl „Klimakterium 2 czyli Menopauzy Szał”
„Klimakterium 2 czyli Menopauzy Szał” powstało na wyraźną prośbę publiczności, która chciała 
poznać dalsze losy bohaterek „Klimakterium – i już!” – już nie młodych, ale jakże młodych.”
Bohaterkami musicalu są cztery kobiety w wieku „menopauzalnym”. Wszystkie mają problemy, 
z którymi muszą się uporać. Spektakl pokazuje, że klimakterium jest wpisane w życie kobiety - 
mają je bohaterki występujące na scenie, ale także kobiety siedzące na widowni - miały, mają 
albo będą je miały. Ważna jest świadomość wspólnoty pewnych doświadczeń. Potężna dawka 
humoru pozwala oswoić trudny ale przejściowy okres  w życiu każdej kobiety.

Akademia Rycerska,
Sala Maneżowa
bilety - 85 zł
org. ACT Anna Rutkowska

25 listopada
sobota

godz. 16.00

Dramaty Modrzejewskiej tom III
Po dziesięciu latach od pierwszego zbioru wydajemy – znów dzięki współpracy ze znakomitą 
gdańską oficyną Słowo/Obraz Terytoria – następny tom tekstów dramatycznych, dla których 
legnicka scena była miejscem premiery. Będą to kolejno: Łemko, Czas terroru, Pierwsza komunia, 
III Furie, Orkiestra, Droga śliska od traw – dramaty znane, dyskutowane, nagradzane, będące 
podstawą głośnych przedstawień.

Caffe  Modjeska
Wstęp bezpłatny
org. Teatr im. H Modrzejewskiej

26 listopada
niedziela

godz. 18.00

Legnica Jazz Day  
- MIKE PARKER’S TRIO THEORY
Liderem tria jest nowojorski kontrabasista i kompozytor Mike Parker, wspomagany przez perku-
sistę Franka Parkera (członka kwartetu amerykańskiego wokalisty Nr 1 Kurta Ellinga, dwukrotnie 
nominowanego do nagrody Grammy). Do dwójki amerykańskich muzyków dołączył polski 
muzyk – saksofonista tenorowy Sławek Pezda. Muzycy stworzyli nową, będącą następstwem 
poprzedniego projektu Mike’a Parkera w kwintecie „Unified Theory”, pełną energii formację Mike 
Parker’s Trio Theory. W formacie jazzowego tria zamknięto energię muzyki rockowej, wrażliwość 
klasyki, fakturę awangardy oraz rytmiczną i harmoniczną różnorodność nowoczesnego jazzu. 
W tym składzie nie brakuje niczego, jest za to wszystko, co w jazzie być powinno: oryginalność, 
świeżość, nieprzewidywalność, grupowa symbioza w improwizacji oraz poczucie humoru.

Akademia Rycerska,
Sala Maneżowa
bilety: 40zł, 60 zł, 30 zł



kalendarium 

3,10, 17, 24 listopada
piątek

godz.16.30

Turniej w Szachach Szybkich SDK „Atrium”
ul. Pomorska
org. SDK „Atrium”

4 listopada
sobota

godz. 18.00

MSPR Siódemka Miedź Legnica – Politechnika 
Anilana Łódź
piłka ręczna mężczyzn I LIGA 

ul. Lotnicza
bilety
org. MSPR Siódemka Miedź Legnica

4 listopada
sobota

godz. 9.30- 12.00 

Dobre inspiracje na zdrowe pasje – bieganie
Trening  oraz  spotkanie edukacyjne z trenerami i ekspertami biegowymi.

Lasek Złotoryjski
wstęp bezpłatny/zapisy
org. SDK „Agatka”

5 listopada
niedziela

godz. 15.00

Rozpoczęcie sezonu morsowego w Legnicy
w programie: informację, jak przygotować się do zimowych kąpieli, zumba, wspólna rozgrzewka 
i kąpiel, grill

Kąpielisko Kormoran
wstęp wolny
org. Legnickie Morsy

9, 16, 23, 30 listopada
czwartek

godz.16.30

Błyskawiczny Turniej Szachowy SDK „Atrium”
ul. Pomorska
org. SDK „Atrium”

10 listopada
piątek

godz. 17.00

MKS Miedź Legnica S.A – Puszcza Niepołomice
Mecz o mistrzostwo I Ligi Piłki Nożnej

stadion im. Orła Białego
bilety
organizator MKS Miedź Legnica S.A

10 listopada
piątek

godz. 17.00

BIEG NIEPODLEGŁOŚCI
Program:
– godz. 18.00  – bieg główny na dystansie 5500m
– godz. 17.00  – bieg dzieci i młodzieży
Zgłoszenia: do 8 listopada przez formularz zgłoszeniowy na stronie www.osir.legnica.eu,  
w zakładce BIEG NIEPODLEGŁOŚCI

Ulice Starego Miasta
wpisowe – 20, 10, 5 zł
org. OSiR

11 listopada
sobota

Niepodległościowa Wycieczka z Rodziną Wzgórza Strzelińskie – Ziębice
org. PTTK
odpłatność: 62, 57 zł

11 listopada
sobota

godz. 9.30

Młodzieżowe Grand Prix Legnicy w Szachach SDK „Atrium”
ul. Pomorska
org. SDK „Atrium”

17 listopada
piątek

godz.17.00

MKS Miedź Legnica S.A – Raków Częstochowa
Mecz o mistrzostwo I Ligi Piłki Nożnej

stadion im. Orła Białego
bilety
organizator MKS Miedź Legnica S.A.

26 listopada
niedziela

godz. 19.00

Nasza muzyka – Koncert promujący płytę  
z muzyką z legnickich spektakli
Teatr jest sztuką ulotną. Spektakl zdjęty z afisza zostaje już tylko w ludzkiej pamięci. Razem z przedstawieniem 
odchodzą w przeszłość jego części składowe, między innymi muzyka, często równie świetna, co ta pisana 
do sal koncertowych. Bywają przedstawienia, z których najlepiej pamięta się właśnie jakąś melodię, która 
zostanie z nami przez lata.

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

26 listopada
niedziela

godz. 15.00

Teatr Józefa Jasielskiego
Dyskusja o twórczości reżysera i dyrektora, który przeprowadził legnicką scenę przez lata 80., 
tworząc jej pierwszy wyrazisty profil. „Umiejętność nowego, interesującego odczytania klasyki była 
[…] jednym z największych atutów reżyserskich Jasielskiego. Podobnie jak zdolność znajdowania 
dla nowej interpretacji tekstu mocnego, wyrazistego kształtu scenicznego” – pisał Krzysztof Kopka 
w swoim podsumowaniu pt. Dwadzieścia lat, czyli Subiektywnej historii legnickiego teatru część 
pierwsza. Rozmowę poprowadzi Jacek Głomb, a udział w niej wezmą aktorzy Teatru Dramatycznego 
w Legnicy: Krystyna Wójcik, Marian Czerski i Wojciech Stawujak oraz – rzecz jasna – Józef Jasielski.

Hall Starego Ratusza
wstęp bezpłatny
org. Teatr im. H. Modrzejewskiej

28 listopada
wtorek

godz. 18.00

„Książka na prowincji”  
– spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki

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

SPORT I REKREACJA



18 listopada
sobota

godz.18.00

MSPR Siódemka Miedź Legnica  
– AZS AWF Biała Podlaska
Piłka ręczna mężczyzn I LIGA

hala widowiskowo-sportowa OSiR, 
ul. Lotnicza 52
bilety
organizator MSPR Siódemka Miedź Legnica

17-19 listopada
godz.9.00

XVIII CUPRUM CUP – International Karate WKF  
– Polish Open 2017

hala widowiskowa ZSI,  
ul. Wierzyńskiego 1
wstęp wolny
organizator KKS Tora Legnica

18 listopada
sobota

godz. 9.30

Turniej tenisa stołowego dla amatorów  
pod patronatem Radnych Legnicy  
– Ewy Czeszejko-Sochackiej i Piotra Żabickiego

SDK „Atrium”
ul. Pomorska
org. SDK „Atrium”

24 listopada
piątek

godz. 17.00- 20.00

AKCJA – RELAKSACJA
Jak osiągnąć stan odprężenia i równowagi psychofizycznej.  Spotkania  z różnorodnymi technikami 
i metodami  relaksacyjnymi. 

Klub „Agatka”
ul. Artyleryjska
wstęp bezpłatny / zapisy 
org. Klub „Agatka”

25 listopada
sobota

Spacer Andrzejkowy Karpacz - Borowice
org. PTTK
odpłatność: 80, 75 zł

25 listopada
sobota

Godz. 10.00

OTWARTE MISTRZOSTWA LEGNICY  
w BADMINTONIE
Rozgrywki prowadzone będą  pojedynczo w  kategoriach:
a) młodzieżowej- dziewczęta i chłopcy: do lat 11, od 12 do 17 lat
b) otwartej mężczyzn: 18- 35 lat,  36-49 lat, 50 lat i powyżej
c) otwartej kobiet
d) debel – dopuszczamy zespoły męskie, żeńskie i mix.
Udział w turnieju dla młodzieży do lat 18 jest nieodpłatny,

Hala ul. Lotnicza
wpisowe – 10 zł
org. OSiR

SPORT I REKREACJA

3, 4, 5 listopada
piątek,sobota, nie-

dziela
godz. 19.00

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

Scena Gadzickiego
bilety- 35, 28 zł,
org .Teatr im.  H .Modrzejewskiej

8, 9, 10 listopada
środa, czwartek piątek

godz.11.00

Spektakl dla dzieci „Polowanie na Snarka”
Czy wiecie, jak kończy się wchodzenie do klatki lwa? A podróż w nieznane na statku bez zapasów 
jedzenia? A co trzeba zrobić, kiedy księżniczka za nic nie chce zasnąć?
„Polowanie na Snarka” to siedem radosnych opowieści o sile wyobraźni ukrytej w poezji, 
muzyce i obrazie.

Scena Gadzickiego
bilety- 22, 17 zł
org. Teatr im. H. Modrzejewskiej

18 i 19 listopada
sobota, niedziela

godz. 18.00, 19.00

Spektakl „Zabijanie Gomułki”
Spektakl jak wino – im starszy, tym lepszy. Po objeździe regionu w ramach projektu Teatr Pol-
ska wraca na macierzystą scenę. Według zgodnej opinii krytyków jest to najlepsza sceniczna 
adaptacja prozy Jerzego Pilcha w polskim teatrze. Pełna humoru opowieść o zamachu na I 
sekretarza PZPR z użyciem chińskiej kuszy jest koncertem gry aktorskiej, ukazującym czasy 
PRL w krzywym zwierciadle.

Scena Gadzickiego
bilety- 30, 22zł
org. Teatr im. H. Modrzejewskiej

23, 24 listopada
czwartek, piątek

godz. 18.00

Spektakl „BIESY” - PREMIERA  
Po raz pierwszy na legnickiej scenie zobaczymy dzieło Fiodora Dostojewskiego. Będzie to 
na dodatek jedna z największych powieści wszech czasów, arcydzieło autora Zbrodni i kary, 
wielokrotnie przenoszone na teatralne deski i ekran filmowy.
Spektakl odbędzie się także 29 i 30 listopada o godzinie 10.00

Scena Gadzickiego
bilety – 60, 30, 20 zł
org. Teatr im. H. Modrzejewskiej

STREFA SENIORA
2, 9, 16, 23 listopada

czwartek
godz. 18.30-22.30

„Bądź Razem z Nami”
Czwartkowe integracyjne spotkania dla seniorów i ich przyjaciół.

Centrum Spotkań im. Jana 
Pawła II
wpisowe – 15 zł
org. PSSE

TEATR
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STREFA SENIORA

do 30 grudnia „Miedź w wielu odsłonach”
Wystawa długoterminowa ukazująca rolę  i znaczenie tego metalu w życiu człowieka, począwszy 
od jej występowania w przyrodzie, sposobów pozyskiwania i przerobu, poprzez charakterystyczne 
cechy i  właściwości, po różnorodne zastosowania  i formy wykorzystania miedzi na przestrzeni 
dziejów w technice, życiu codziennym i sztuce. Na wystawie prezentowane są głównie zbiory 
własne, ale też eksponaty z innych kolekcji muzealnych i prywatnych.

Muzeum Miedzi
bilety/wstęp bezpłatny
org. Muzeum Miedzi

do 30 grudnia Władysław Dybowski (1892-1947)
Wystawa biograficzna. W 2017 r. obchodzimy w naszym mieście Rok Majora Władysława Dybowskiego, 
oficera Wojska Polskiego, działacza tajnego związku Organizacji Polskiej oraz wiceprezydenta Legnicy. Za 
swoją działalność konspiracyjną 70 lat temu został skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano. Na wystawie 
prezentowane są dokumenty oraz relacje przybliżające życie i działalność Władysława Dybowskiego.

Muzeum Miedzi
bilety/wstęp bezpłatny
org. Muzeum Miedzi

do 31 grudnia „Rozstrzelane miasta. Poznań – Budapeszt 1956”.
Wystawa przypomina wspólne losy Polaków i Węgrów w okresie komunizmu na przykładzie 
wydarzeń z 1956 r. Przedstawione na wystawie fotografie wraz z obszernym komentarzem 
historycznym nie tylko przypominają wydarzenia Poznańskiego Czerwca i Rewolucji Węgierskiej 
z 1956 r., ale starają się także pokazać, na ile pamięć o wydarzeniach sprzed ponad 60 lat jest 
obecna w przestrzeni obu miast poprzez pomniki, pamiątkowe płyty i  groby poległych.

Akademia Rycerska,
bilety/wstęp bezpłatny
org. Muzeum Miedzi

1-30 listopada Wystawa fotograficzna w ramach projektu  
„Rzemiosło reAKTYWACJA!”
W ramach projektu dzieci oraz młodzież wprowadzeni zostali  w świat tradycyjnych, wymierających 
rzemiosł artystycznych m.in.: garncarstwa i stolarstwa artystycznego, krawiectwa, robótek ręcz-
nych, biżuterii, florystyki i plecionkarstwa. Każde z tych rzemiosł jest głęboko osadzone w historii 
i tradycji i nawiązuje do regionalnej specyfiki. Chcieliśmy, aby uczestnicy podjęli twórcze działania 
oparte na technikach jakie poznają. Projekt przybliżył im ich korzenie i rodzinne tradycje, pracę ich 
dziadków oraz otworzył na ten rodzaj działalności.

Rynek miejski
Wstęp bezpłatny
org. Galeria Sztuki

od 3 listopada
do 3 grudnia

27. Ogólnopolski Przegląd Malarstwa Młodych 
PROMOCJE 2017
PROMOCJE to obok legnickiego SREBRA drugie najważniejsze wydarzenie organizowane co roku 
przez Galerię Sztuki już od niemal 3 dekad. Przegląd obejmuje wystawę i konkurs skierowany do 
absolwentów krajowych wyższych uczelni plastycznych, którzy otrzymali dyplom w pracowni 
malarstwa. Do udziału w Przeglądzie zapraszamy tych, którzy dotychczas nie brali w nim udziału, 
a dyplom ukończenia wyższej uczelni otrzymali w roku 2016 lub 2017. Główną nagrodą jest 
wystawa indywidualna laureata wraz z katalogiem.

Galeria Sztuki, Galeria RING
wstęp bezpłatny
org. Galeria Sztuki

od 6 listopada
do 15 grudnia

Performance - instrukcja obsługi.
Wystawa „Performance – instrukcja obsługi” jest dokumentacją cyklu prezentacji poświęconych pro-
blematyce performance, ujętych w czterech odrębnych blokach tematycznych: „historie opowiadane”, 
„technologie”, „ciało”, „rytm i struktura”. Na poszczególne odsłony cyklu składały się: performance 
wykonywany na żywo przed zgromadzoną publicznością, autoprezentacja artysty wraz z komentarzem 
do własnej twórczości, dyskusja moderowana przez prowadzącego spotkanie oraz pokazy wideo, 
prezentujące dokumentację performance’ów. Cztery odsłony czterech różnych aspektów performan-
ce’ów odbywały się w ciągu całego roku w różnych miejsca miasta Legnicy. Na wystawę złożą się 
fotografie, dokumentacja audio i wideo oraz artefakty związane z wykonywanymi performance’ami.

Galeria Satyrykon
wstęp bezpłatny

17 listopada
piątek

godz. 18.00

Wernisaż wystawy Teatr w sercu miasta,  
cz. III - polska

Hall Starego Ratusza
wstęp bezpłatny
org. Teatr im. H. Modrzejewskiej

7, 14, 21, 28 listopad
wtorek

godz. 16.00-19.00

Wtorkowe rozmowy seniorów i ich przyjaciół 
w Klubie „+50”.

ul.Witelona 10, p. 307
wstęp bezpłatny 
org. PSSE

20 listopada
poniedziałek
godz. 16.30

Wykład prof. Natalii Pobirchenko
Ludwik Zamenhof (1859-1917) wybitny Polak – twórca międzynarodowego języka esperanto

Akademia Rycerska,
Centrum Seniora, sala 40
wstęp bezpłatny

30 listopada
czwartek

godz. 18.30-22.30

Andrzejki „Bądź Razem z Nami”
Andrzejkowe spotkanie dla seniorów i ich przyjaciół organizowane przez Polskie Stowarzyszenie 
Szczęśliwych Emerytów i Diecezjalne Centrum Edukacji.

Centrum Spotkań im. Jana 
Pawła II
wpisowe – 25 zł
org. PSSE

WYSTAWY



WYSTAWY
od 23 listopada

do 6 grudnia
„Kresowe inspiracje”
Wystawa malarstwa Katarzyny Popińskiej, ukazująca atmosferę współczesnego Lwowa oraz 
Wilna, które przenoszą odbiorcę również w świat kresowych pejzaży.

Zamek Piastowski
wstęp bezpłatny

od 24 listopada 
do 31 grudnia

55/55. Wystawa jubileuszowa.
Muzeum Miedzi w Legnicy świętuje w tym roku pięćdziesiątą piątą rocznicę powołania instytucji. 
Na koniec roku zaplanowaliśmy wystawę, która będzie prezentowała najciekawsze eksponaty 
pozyskane w tym czasie. Każdy rok będzie reprezentowany przez jeden zabytek. Stąd tytuł 55/55.
W naszym zamyśle ułożą się one w opowieść o tym jak powstawały kolekcje muzealne, od 
czego zaczynaliśmy i czym możemy się pochwalić. Chcemy pokazać między innymi srebrne 
renesansowe łyżki na stopie, złotego florena, chrzcielnicę wykonaną przez legnickiego konwisarza, 
wspaniałe okazy mineralogiczne i wiele, wiele innych zabytków. 
Wernisaż 24 listopada o godz. 17.00, wstęp bezpłatny

Akademia Rycerska, 
bilety/wstęp bezpłatny
org. Muzeum Miedzi

od 26 października
do 19 listopada

„Szepty przyrody”
Wystawa fotografii autorstwa G. Bobrowicza, zajmującego się fotografią przyrodniczą od 
ponad 30 lat. Jest on autorem kilkunastu książek oraz albumów o przyrodzie Polski, a także 
autorem scenariuszy i komentarzy do filmów przyrodniczych. Zdobywca pierwszego miejsca 
w kategorii „Albumy krajoznawcze” na „XX Ogólnopolskim Przeglądzie Książki Krajoznawczej 
i Turystycznej” w Poznaniu.

Zamek Piastowski
wstęp bezpłatny

EDUKACJA
2, 9, 16, 23, 30  

listopada
czwartek

godz. 10.00 – 13.00

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

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

3, 10, 17, 24 listopada
piątek

godz. 13.00

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

3, 24 listopada
godz. 15.30, 17.30

„JESIENNE CUDA WIANKI”
Warsztaty florystyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych

Klub „Agatka”
ul. Artyleryjska
wpisowe: 10zł/15 zł
org. Klub „Agatka”

od 3 listopada
do 30 listopada

„Biblioteka Przyjazna Maluchom”
Zajęcia dla dzieci 2-5 letnich z rodzicami lub opiekunami.

3 listopada (piątek), godz. 16.30  - „Krecik, ulubiony bohater dzieci”
3 listopada (piątek), godz. 17.00  - „Jesienne wariacje”
7 listopada (wtorek), godz. 12.00  - „Chcę umieć segregować śmieci”
8 listopada (środa), godz. 10.00  - „Kubuś Puchatek”
8 listopada (środa), godz. 10.00  - „Miś moim przyjacielem”
9 listopada (czwartek), godz. 11.00  - „Jesienna zawierucha”
9 listopada (czwartek), godz. 16.30  - „Podróże do ciepłych krajów - Afryka”
9 listopada (czwartek), godz. 16.30  - „Tworzymy obraz z darów jesieni”
10 listopada (piątek), godz. 16.30  - „Nie obejdzie się bez misia”
10 listopada (piątek), godz. 16.30  - „Bawimy się z dziećmi” – zabawy plastyczne
10 listopada (piątek), godz. 16.30  - „Dzień Jeża”
15 listopada (środa), godz. 12.00  - „Mały Skrzat leci balonem”
16 listopada (czwartek), godz. 16.30  - „Jesienne wędrówki jeża”
16 listopada (czwartek), godz. 11.00  - „Dzień pani Pogody”
17 listopada (piątek), godz. 16.30  - „Kołysanki dla Zuzanki”
17 listopada (piątek), godz. 16.00  - „Magiczny klej”
18 i 25 listopada (soboty), godz. 10.00  - „Figle muzyczne”
21 listopada (wtorek), godz. 12.00  - „Świat wokół nas”
23 listopada (czwartek), godz. 11.00  - „Misiowe opowieści”
23 listopada (czwartek), godz. 16.30  - „Przyjaciele Kubusia Puchatka”
24 listopada (piątek), godz. 16.30  - „Zimowy sen niedźwiadka”
24 listopada (piątek), godz. 16.30  -  „Dziecięce wierszyki - masażyki”  

– zabawy ruchowo-muzyczne
30 listopada (czwartek), godz. 17.00  - „Andrzejkowe zabawy”

Filia DM nr 1 LBP, ul. Łukasińskiego
Filia nr 1 LBP, ul. Gojawiczyńskiej
Ekobiblioteka LBP, ul. W. Łukasińskiego
Filia nr 11 LBP, ul. Krzemieniecka
Filia nr 8 LBP, ul. S. Staszica
Filia nr 2 LBP, ul. Złotoryjska
Filia nr 3 LBP, ul. Głogowska
Filia nr 7 LBP, ul. Neptuna
Filia DM nr 1 LBP, ul. Łukasińskiego
Filia DM nr 2 LBP, ul. Pomorska 56
Filia nr 4 LBP, ul. Heweliusza
Ekobiblioteka LBP, ul. Łukasińskiego
Filia nr 7 LBP, ul. Neptuna
Filia nr 2 LBP, ul. Złotoryjska
Filia nr 4 LBP, ul. J. Heweliusza
Filia nr 5 LBP, ul. Wielogórska
Filia ZMiS LBP, ul. A. Mickiewicza
Ekobiblioteka LBP, ul.Łukasińskiego
Filia nr 2 LBP, ul. Złotoryjska
Filia nr 7 LBP, ul. Neptuna
Filia nr 4 LBP, ul. J. Heweliusza
Filia DM nr 2 LBP, ul. Pomorska

Filia nr 6 LBP, ul. Bieszczadzka

wstęp bezpłatny
org. LBP
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EDUKACJA
3 listopada

piątek
godz.17.00- 19.00

„KLUBOWE LABOLATORIUM DZIAŁAŃ  
TWÓRCZYCH”- RETRO WARSZTATY
Blok spotkań klubowej pracowni  plastycznej  dla dzieci, młodzieży i dorosłych
W programie: prezentacje, wystawy, foto sesje, retro gry i zabawy, warsztaty kreatywne (deco-
upage, scabooking,mixed media)

Klub „Agatka”
ul. Artyleryjska
wpisowe: 10zł/15 zł
org. Klub „Agatka”

6 – 30 listopada
godz. 14.30- 20.00

„MUZYCZNA PRZYGODA Z AGATKA MUSIC BAND”
Otwarte spotkania muzyczne dla dzieci i młodzież.
W programie:
– warsztaty gitarowe – zajęcia w róznych grupach zawansowania (zajęcia poprowadzi: Łukasz Kłos)
– warsztaty wokalne (zajęcia poprowadzi: Barbara Mielnik- Łozińska)
–warsztaty instrumentalne „tęczowej bum bum  orkiestry” (zajęcia poprowadzi: Barbara 
Mielnik- Łozińska)

Klub „Agatka”
ul. Artyleryjska
wpisowe: 10zł/15 zł
org. Klub „Agatka”

6 listopada
poniedziałek
godz. 10.00

„Poranek z bajką”
Warsztaty polegające na czytaniu (słuchaniu) bajek w otoczeniu dzieł sztuki współczesnej 
(zwiedzaniu wystawy) oraz na odbywanych bezpośrednio po nich warsztatach plastycznych 
(tworzeniu), podczas których słuchacze będą przelewać na papier swoje wrażenia wywołane 
zarówno literaturą, jak i sztuką, czyli tym co usłyszą i zobaczą.

Galeria Sztuki
wstęp bezpłatny
org. Galeria Sztuki

7 listopada
wtorek

godz. 16.30-17.30

Warsztaty Prawidłowego Żywienia
Warsztaty z Marzeną Andrzejewską, która jest doradcą żywieniowym i diet coachem. Spotkanie 
poświęcone naturalnym sposobom wzmacniania odporności organizmu w okresie jesienno-zimo-
wym. Uczestnicy dowiedzą się, co i jak jeść, aby nie chorować i zawsze mieć energię do życia.

SDK Kopernik, ul. Koziorożca 
koszt- 25 zł
org. SDK Kopernik

8 listopada
środa

godz. 10.00

„Papierowe odyseje”
Cykl spotkań czytelniczych i plastycznych dla młodzieży. Podczas spotkań czytane będą fragmenty 
prozy wybranych polskich pisarzy, odbędą się wykłady i dyskusje.

Galeria Sztuki
wstęp bezpłatny
org. Galeria Sztuki

8 listopada
środa

godz. 9.00

Eliminacje do XI Turnieju Wiedzy Ekologicznej 
„Nie taki recykling straszny…”

Ekobiblioteka LBP, ul. Łukasińskiego
wstęp bezpłatny
org. LBP

9 listopada
czwartek

godz. 16.30

Kokardy narodowe
Zajęcia plastyczno - techniczne dla dzieci i rodziców

MCK ul. Rataja 24 - biblioteka
MCK ul. Mickiewicza 3 – galeria
wstęp bezpłatny
org. MCK

13 listopada
poniedziałek
godz. 18.00

„Pisemne bazgroty – literackie pieszczoty”  
- warsztaty literackie

LBP, ul. Piastowska 22
wstęp bezpłatny
org. LBP

16 listopada
czwartek

godz. 8.30

„Joseph Conrad życie i twórczość”
Spotkanie poświęcone twórczości Josepha Conrada, podczas którego omówione zostaną 
najważniejsze utwory autora z różnych gatunków.

Galeria Sztuki
wstęp bezpłatny
org. Galeria Sztuki

16, 29 listopada
czwartek, środa

godz. 10.00

„Moje małe muzykowanie”
Muzyka, instrumenty, zabawa. Spotkanie z Janem Plewczyńskim.
16 listopada (czwartek) godz. 10.00 
29 listopada (środa) godz. 10.00

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

17 listopada
piątek

godz. 17.00-19.00

Warsztaty cardmakingu: Świąteczne kartki  
i zawieszki na prezenty.
Zajęcia poprowadzi Joanna Palko z Pracowni Plastycznej ART WITH HEART

SDK Kopernik, ul. Koziorożca 
koszt- 20 zł
org. SDK Kopernik

18 listopada
sobota

godz. 10.30

,,Muzyczna sobota” - muzykujemy  
na dzwonkach.
Zajęcia muzyczne dla dzieci 6-12 lat – nauka gry na dzwonkach.

SDK Kopernik, ul. Koziorożca 
koszt - 10 zł
org. SDK Kopernik

18 listopada
sobota

godz. 11.00- 17.00

Warsztaty dla dorosłych, malarstwo.  
„Kolor jesieni’’- martwa natura.
Materiały własne- płótno, akryl, olej, pastele, papier - do wyboru.

Pracownia plastyczna  
Akademii Avatar
koszt - 120 zł.
org. Akademia Avatar
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20 listopada
poniedziałek

godz. 15.00-16.30

I Ty możesz zostać nowoczesnym artystą  
– podstawy grafiki
Warsztaty dla najmłodszych (7-12 lat)

SDK Kopernik, ul. Koziorożca 
koszt – 15 zł
org. SDK Kopernik

22 listopada
środa

godz. 9.00, 10.30, 
12.00

„Światowy Dzień Pluszowego Misia”
Zajęcia dla klas I-II, zgłoszenia telefoniczne pod numerem 76 722 60 03

Filia nr 3 LBP,
ul. Głogowska
wstęp bezpłatny
org. LBP

22 listopada
środa

godz. 11.00

XI Turniej Wiedzy Ekologicznej  
„Nie taki recykling straszny…” - finał

MCK,
ul. Mickiewicza
wstęp bezpłatny
org. LBP

24 listopada
piątek

godz. 16.15-17.00

Sensoplastyka® dla dzieci niepełnosprawnych
Warsztaty  „Poczuj to co ja” to ekologiczne, kolorowe i pachnące zajęcia skierowane są do dzieci 
o różnym stopniu niepełnosprawności ruchowej czy intelektualnej. Będziemy sypać, mieszać, 
lepić, smakować, wąchać a przede wszystkim będziemy kreatywnie się brudzić, wykorzystując 
do naszej twórczości wyłącznie produkty spożywcze. Zachęcamy do próbowania i eksperymen-
towania  z różnymi materiałami, fakturami, teksturami  oraz całą paletą barw.

SDK Kopernik, ul. Koziorożca 
koszt – 10 zł
org. SDK Kopernik

24 listopada
piątek

godz. 15.00

„Bajka przegania potwory”
Spotkanie dla rodziców mające na celu wskazanie terapeutycznych funkcji bajek oraz czytania 
w ogóle. Warsztaty z tworzenia bajek terapeutycznych, a także konsultacje dotyczące pytań 
nurtujących czytających rodziców. Spotkaniu towarzyszyć będą warsztaty plastyczne i opro-
wadzanie kuratorskie po wystawie.

Galeria Sztuki
wstęp bezpłatny
org. Galeria Sztuki

25 listopada
sobota

godz.11.00- 13.00

Warsztaty dla dzieci, papieroplastyka.’’Jesień  
w lesie’’- ruchoma lalka.

Pracownia plastyczna Akademii 
Avatar
koszt- 35 zł
org. Akademia Avatar

30 listopada
czwartek

godz. 16.00

Spotkanie Młodzieżowego Dyskusyjnego  
Klubu Książki

Filia Dziecięco-Młodzieżowa nr 1 LBP,
ul. W. Łukasińskiego
wstęp bezpłatny
org. LBP

30 listopada
czwartek

godz. 18.00-20.00

„Spotkania ze sztuką – Józef Czapski”
W każdy ostatni czwartek miesiąca podopieczne grupy artystycznej „Ale Plama!” działającej pod 
kierunkiem artystki-plastyk Leny Połujanowej, przedstawiają warsztaty, dyskusje i prezentacje na 
temat zagadnień związanych ze sztuką. W listopadowej odsłonie zapoznamy się z twórczością zna-
komitego polskiego artysty, eseisty – Józefa Czapskiego. Spotkanie poprowadzi Grażyna Martula.

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

10 listopada
piątek

godz. 10.00

Rejonowy Konkurs Poezji Patriotycznej  
dla młodzieży
Konkurs recytatorski o tematyce patriotycznej adresowany do młodzieży z klas VII SP  
oraz II i III gimnazjum

MCK ul. Mickiewicza
wstęp bezpłatny
org. MCK

15 listopada
środa

godz. 12.00

„Dzieci z Bullerbyn”
Konkurs czytelniczy na podstawie książki Astrid Lindgren

Filia nr 5 LBP,
ul. Wielogórska
udział bezpłatny;
org. LBP

23 listopada
czwartek

godz. 14.00

Podsumowanie XVI Konkursu Plastycznego  
i Fotograficznego „Chrońmy Przyrodę Ojczystą”

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

23-26 listopada XXXIII Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy 
Dzieci i Młodzieży

CKZiU, ul. Lotnicza
org. PTTK

KONKURSY
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organizatorzy
Galeria Sztuki
pl. Katedralny 1, tel. 76 862 09 10 w w w .
galeria.legnica.pl

galeria

sztuki

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

muzeum 
miedzi

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

lck

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

mck

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

osir

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

teatr

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

pwsz

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

tml

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

ckziu

Zarząd Oddziału PTTK
Rynek 27
tel. 76 856 51 63

pttk

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

lbp

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

mspr

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

mks

V Liceum Ogólnokształcące
ul. Senatorska 32
tel. 76 862 39 19

V lo

Zespół Szkół Integracyjnych
ul. ul. Wierzyńskiego 1
tel. 76 723 34 50

zsi

Stowarzyszenie Kulturalne „Krajobrazy”
ul. Zielona 5/6
tel. 76 862 38 32

krajobrazy

Politechnika Wrocławska
ul. Batorego 9
tel. 76 850 29 65

pwr

I Liceum Ogólnokształcące
ul. Plac Klasztorny 7
tel. 76 862 27 58

i lo

II Liceum Ogólnokształcące
ul. Zielona 17
tel. 76 862 52 88

ii lo

Duszpasterstwo Ludzi Pracy ‘90
przy Zakonie Braci Mniejszych 
ul. Rataja 23

dlp

Międzyszkolny Uczniowski Klub 
Sportowy „Ikar” - ul. Piastowska 
3; tel. 693 634 620 

ikar

Leg. Stowarzyszenie Fantastyki GLADIUS
ul. Libana 12/305
e-mail: gladius.legnica@gmail.com

gladius

Szkoła Podstawowa Nr 9 
ul. Marynarska 31 
tel. 76 723 31 30

sp 9

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
ul. Radosna 17
tel. 76 856 25 50

zso 2

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

Związek Ukraińców
Zarząd Oddziału w Legnicy
ul. Szkolna 10

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Al. Orła Białego
tel. 76 724 51 09

tpd

Muzyczny Teatr Śmiechu
Warszawa, ul. Nowogrodzka 50/515
tel. 786 139 799

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3
ul. Mazowiecka 3
tel. 76 723 32 40

zso 3

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji FAR
Bolesławiec, ul. Dolne Młyny 60
tel. 75 734 60 90

Far

Narodowe Forum Muzyki
Wrocław, pl.  Wolności 1
tel. 71 715 98 00

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4
ul. Szewczenki 10
tel. 76 72 33 106

zso 4

Urząd Statystyczny
ul. Jaworzyńska
tel. 76 866 52 00

Uczniowski Klub Sportowy „Dziewiątka”  
SP 9, ul. Marynarska 31a
tel 501 595 112

Dolnośląski Związek Piłki Nożnej
Wrocław, ul. Oporowska 62
tel. 71 342 23 50

dzpN

Młodzież Tworzy Musical
tel. 502 949 489

FILM
6 listopada

poniedziałek
godz. 18:00

Klub Miłośników Filmu - „127 godzin”
Reż. Danny Boyle. Wyst.: James Franco, Lizzy Caplan, Kate Mara, Kate Burton, Treat Williams. 
USA / Wielka Brytania, 2010, 94 min.

Kino „Piast”, ul. Biskupia
składka KMF - 15 zł
org. LCK

13 listopada
poniedziałek
godz. 18:00  

Klub Miłośników Filmu - „Jeziorak”
Reż. Michał Otłowski. Wyst.: Jowita Budnik, Sebastian Fabijański, Łukasz Simlat, Mariusz 
Bonaszewski, Michał Żurawski, Agata Buzek. Polska, 2014, 94 min.

Kino „Piast”, ul. Biskupia
składka KMF - 15 zł
org. LCK

20 listopada
poniedziałek
godz. 18:00

Klub Miłośników Filmu - „Gloria”
Reż. Sebastián Lelio. Wyst.: Paulina García, Sergio Hernández, Diego Fontecilla. Chile / Hiszpania, 
2013, 110 min.

Kino „Piast”, ul. Biskupia
składka KMF - 15 zł
org. LCK

22 listopada
środa

godz. 11.00

Klub Filmowy Osób Niewidomych  
- „Fotograf”
reż. W. Krzystek – film z audiodeskrypcją

Filia Zbiorów Muzycznych i Spe-
cjalnych LBP,
ul. A. Mickiewicza
wstęp bezpłatny
org. PZN/LBP

27 listopada
poniedziałek
godz. 18:00

Klub Miłośników Filmu - „Ręce do góry”
Reż. Jerzy Skolimowski. Wyst.: Jerzy Skolimowski, Joanna Szczerbiec, Tadeusz Łomnicki, 
Bogumił Kobiela, Adam Hanuszkiewicz. Muzyka: Józef Skrzek, Krzysztof Komeda. Polska / 
Francja, 1967, 75 min.

Kino „Piast”, ul. Biskupia
składka KMF - 15 zł
org. LCK

11



Listopad w Legnicy:
4 listopada
Dom Kultury+ Wy. Głos Miasta  
– Graffiti Jam.
Org. LCK

17 listopada
27. Ogólnopolski Przegląd Malarstwa 
Młodych PROMOCJE 2017
-wernisaż w Galerii Sztuki

18 listopada
Koncert „strefa de...” XXXV Lat  
Legendy Polskiego HC PUNK – ABADDON
org. LCK

21 listopada
VIII Spotkanie Kobiet z Jarosławem Kretem
org. UM Legnica

24 listopada
55/55. Wystawa jubileuszowa
-wernisaż w Muzeum Miedzi

25,27 listopada
Modrzejewska na Ekranie
org. Teatr im. H. Modrzejewskiej

26 listopada
Legnica Jazz Day  
– Mike Parker’s Trio Theory
org. LCK

17-19 listopada
XVIII CUPRUM CUP – International Karate WKF  
– Polish Open 2017
org. KKS Tora Legnica


