
LEGNICKI
INFORMATOR
KULTURALNY

str. 4
Ponad ćwierć miliarda  
na inwestycje
str. 5 
Pięknieją miejskie  
kamienice
str. 6 
Specjaliści doceniają  
Legnicę
str. 7
Legniczanie nagrodzeni 
str. 9-16 
Informator Kulturalny

67
NR

03/ 2019 MARZEC

W Legnicy żyje prawie 7 tys. więcej kobiet,
niż mężczyzn.



2

/MiastoLegnica

MIASTO

o raz pierwszy funkcję wiceprezydenta miasta pełnił w latach 
1995-1998. Następnie, w latach 1998-2003, był prezesem zarzą-

du Legnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. W roku 
2003 został powołany przez prezydenta Tadeusza Krzakowskiego na 
jego pierwszego zastępcę, pełniąc tę funkcję przez szereg lat. Po zmia-
nie przepisów ustawowych, zmniejszających ilość wiceprezydentów, 
został pełnomocnikiem do spraw inwestycji, planowania przestrzen-
nego i gospodarki nieruchomościami. Sprawował nadzór nad realiza-
cją większości legnickich inwestycji.
- Funkcje te nakładały na Ciebie wiele trudnych obowiązków i wiel-
ką odpowiedzialność, z których zawsze wywiązywałeś się perfek-
cyjnie. Już dziś tęsknimy za Twym oddaniem legnickiemu samo-
rządowi, służbie publicznej, wysokiej próby profesjonalizmem, 
rzetelnością i zaangażowaniem, także za Twym zawsze pogodnym 
i radosnym usposobieniem. Dziękujemy – powiedział prezydent 
Tadeusz Krzakowski.

RYSZARD BIAŁEK,
WIELOLETNI WICEPREZYDENT LEGNICY, 
PRZESZEDŁ NA EMERYTURĘ
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 > Po blisko ćwierćwieczu pracy w legnickim samo-
rządzie na emeryturę przeszedł Ryszard Białek. 31 
stycznia został uroczyście pożegnany przez prezy-
denta Tadeusza Krzakowskiego i jego współpra-
cowników.

HISTORIE
NIEZNANE

Legnicka kartka z kalendarza  
• marzec 1947
Dokładnie siedemdziesiąt dwa lata temu kościół pw. Ma-
rii Panny w Legnicy trafił w ręce polskich ewangelików. 
Zgodnie z decyzją ówczesnego Wojewody Wrocław-
skiego Stanisława Piaskowskiego z dnia 17 marca 1947 
r., miał od tej pory znajdować się w dyspozycji tutejszej 
parafii ewangelicko-augsburskiej. Decyzja ta wywołała 
spory sprzeciw lokalnych władz kościoła katolickiego, 
które liczyły na przejęcie świątyni. Wystosowano w tej 
sprawie oficjalny sprzeciw, a po ponownej odmowie ze 
strony władz wojewódzkich, skierowano nawet osobne 
pismo do Ministerstwa Ziem Odzyskanych w Warsza-
wie. Nieoczekiwane wsparcie w całej sprawie okazały 
też władze miasta, które poparły roszczenia legnickich 
katolików. Wszystko to jednak na nic, bo decyzji wo-
jewody już nie cofnięto. Niedługo potem w świątyni 
rozpoczęto odprawianie ewangelickich nabożeństw. 
Pierwszym proboszczem został ks. Jan Zajączkowski, 
który służył swoim parafianom do 1987 r.

 ■ tekst – Marek Żak, J. Zajączkowski – fot. F. Grzywacz,  
karta pocztowa ze zbiorów Muzeum Miedzi
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 Czy wiedzą Państwo, że według ofi-
cjalnych danych w Legnicy mieszka obecnie  
o blisko 7 tysięcy więcej kobiet, niż mężczyzn? 
Mało tego. Mówimy - słaba płeć, ale okazuje 
się, że to mit. My, kobiety (to już twarde dane 
wyliczone na próbie niemal 150 000 doro-
słych osób), żyjemy średnio o pięć, a nawet 
sześć lat dłużej od mężczyzn. 
 A więc jesteśmy naprawdę silne 
i odporne. Do tego jesteśmy opiekuńcze, 
pogodne, odważne i pracowite. Pracujemy 
praktycznie na dwóch etatach – wychowu-
jąc dzieci i zawodowo, a przy tym nie brakuje 

nam siły do realizacji celów – tych strate-
gicznych planów, ale i zadań codziennych.  
Oj, długo by tak można wymieniać …. 
 Drodzy Panowie, zbliża się Dzień 
Kobiet. Pamiętajcie przy tej wyjątkowej oka-
zji, że oprócz powyższych przymiotów, by-
wamy czasem: zmęczone, przepracowane, 
smutne, samotne, nieraz zmartwione i roz-
goryczone. Nie żałujcie zatem 8 marca kwia-
tów, bombonier i precjozów, serca, uśmiechu 
i czułości. To naprawdę jeden z niewielu dni  
w roku, kiedy tak po prostu można wyrazić 
swój szacunek wobec naszej „słabej” płci. 

Legnica jest kobietą

Ewa Szczecińska-Zielińska
dyrektor Wydziału Promocji i Komunikacji 

Społecznej Urzędu Miasta Legnicy

 Każdego dnia stanowią Panie dla swych  
bliskich źródło wiary, nadziei i miłości. 
 Z okazji Święta Kobiet życzę wszystkim Paniom, by bę-
dąc lekiem na całe zło, doświadczały także wdzięczności za swe 
poświęcenie i oddanie rodzinom, uznania za sukcesy, podziwu 
za mądrość i urodę oraz szacunku za odwagę czynienia dobra  
w bardzo trudnej rzeczywistości. Jako matki, żony, córki, jako sze-
fowe i podwładne – niesiecie dobro, czyniąc świat piękniejszym.
 Dziękuję za Waszą miłość, troskę, mądrość i odwagę 
okazywane w codziennym życiu. Za to, że po prostu jesteście. 
Życzę również zdrowia, spełnienia marzeń, uśmiechu i opty-
mizmu na co dzień oraz wsparcia ze strony najbliższych i wia-
ry w dobrą przyszłość.

Tadeusz Krzakowski
Prezydent Legnicy

Drogie Legniczanki!
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ZAINWESTUJEMY OLBRZYMIE 
ŚRODKI W ROZWÓJ LEGNICY

 > Miasto zamierza wziąć długoterminowy, niekomercyjny i na bardzo korzystnych warunkach kredyt z Eu-
ropejskiego Banku Inwestycyjnego w Luksemburgu (jego właścicielem są państwa członkowskie Unii Eu-
ropejskiej) w wysokości 136 mln zł.

NA JAKIE CELE MIASTO PLANUJE 
WYKORZYSTAĆ PONAD ĆWIERĆ 
MILIARDA ZŁOTYCH?

TRANSPORT 
wartość: ok. 151 mln 507 tys. zł

1. Budowa brakującego fragmentu ob-
wodnicy Legnicy w ciągu drogi krajowej 
nr 94 – 27 mln 878 tys. zł.

2. Przebudowa DK 94 - ul. Pocztowa  
i Piastowska – 13 mln 058 tys. zł.

3. Budowa układu komunikacyjnego 
dla obszaru aktywności gospodarczej  
w rejonie ulic: Nasiennej, Hangarowej  
i Myrka – 18 mln 600 tys. zł. 

4. Budowa ul. T. Gumińskiego - 4 mln  
445 tys. zł. 

5. Przebudowa ulic: Bydgoskiej i Szczyt-
nickiej w tym: etap II ul. Szczytnicka  
– 17 mln 684 tys. zł.

6. Budowa Zbiorczej Drogi Południowej  
w Legnicy - Etap III od al. Rzeczypospoli-
tej do ul. Sikorskiego – 69 mln 842 tys. zł.

INFRASTRUKTURA MIEJSKA,
KULTURA I TURYSTYKA 
wartość: ok. 57 mln 150 tys. zł

1. Przebudowa dawnego Teatru Letniego 
oraz adaptacja obiektu na Centrum Kul-
tury, Nauki i Edukacji Witelona – 22 mln 
265 tys. zł.

2. Zagospodarowanie i rewitalizacja placu 
Słowiańskiego – 15 mln 139 tys. zł.

3. Rewitalizacja zabytkowego obiektu  
palmiarni w Legnicy, stanowiącego 
bazę edukacji przyrodniczo-historycz-
nej – 5 mln 400 tys. zł.

4. Rewitalizacja zdegradowanych obsza-
rów Zakaczawia - budowa bulwaru nad 
Kaczawą wraz z przebudową ulicy Nad-
brzeżnej – 3 mln 76 tys. zł. 

5. Rewitalizacja zdegradowanych obsza-
rów Zakaczawia - przebudowa ul. Li-
manowskiego z rozbudową parkingu 
na potrzeby uczestników imprez nad 
Kaczawą – 1 mln 140 tys. zł.

6. Rewitalizacja zabytkowego parku Miej-
skiego w Legnicy – ok. 10 mln 130 tys. zł.

SZKOLNICTWO I SPORT 
wartość: ok. 15 mln 48 tys. zł

1. Przebudowa i przystosowanie obiektu 
szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na 
potrzeby Zespołu Placówek Specjalnych 
– ok. 15 mln 48 tys. zł.

OPIEKA ZDROWOTNA I SPOŁECZNA 
wartość: 5 mln 200 tys. zł

1. Budowa Domu Opieki nad Matką  
i Dzieckiem - ofiarami przemocy – 5 mln 
200 tys. zł.

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA 
wartość: ok. 20 mln 319 tys. zł

1. Ochrona powietrza polegająca na 
zmianie ogrzewania opartego na pali-
wie stałym na ogrzewanie ekologiczne  
w ramach „Programu ograniczenia ni-
skiej emisji dla miasta Legnicy”- 9 mln zł.

2. Szkoła Podstawowa nr 19, al. Rzeczypo-
spolitej 129 - termomodernizacja bu-
dynku szkolnego – ok. 2 mln 819 tys. zł.

3. Budowa wraz z przebudową oświetlenia 
ulicznego w mieście – 8 mln 500 tys. zł.

INNE 
wartość: ok. 23 mln 497 tys. zł

1. Przebudowa gminnych lokali mieszkal-
nych – ok. 6 mln 562 tys. zł.

2. Zakup czterech autobusów z elektrycz-
nym napędem wraz z budową stacji ła-
dowania – 10 mln 340 tys. zł.

3. Odnowa zdegradowanych obszarów 
miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego 
- renowacja części wspólnych wielo-
rodzinnych budynków mieszkalnych  
– 6 mln 595 tys. zł.

Kredyt pokryje połowę plano-
wanych wydatków. Drugą część, 
w wysokości 137 mln zł, dołoży 
miasto ze środków własnych 
oraz zewnętrznych - unijnych 
i państwowych. Te środki w 
planowanej łącznej wysokości 
272 mln 720 tys. zł będą kołem 
zamachowym dla legnickich 
inwestycji na najbliższe lata. Po-
wstaną kilometry nowych dróg, 
kupimy nowoczesne autobusy. 
Znaczne środki przeznaczymy 
na walkę ze smogiem, m.in. na 
wymianę systemów ogrzewania, 
a także rewitalizację parku  
i wiele innych przedsięwzięć.

asz budżet, wieloletnia prognoza fi-
nansowa oraz projekty były wnikliwie 

analizowane przez ekspertów EBI. Otrzymali-
śmy bardzo wysokie noty, dzięki czemu teraz 
możemy pozyskać te środki – podkreśla pre-
zydent Tadeusz Krzakowski.
Spłata kredytu rozłożona zostanie na 25 lat, 
a rozpocznie się w roku 2024. W Legnicy 
dofinansowaniem planuje się objąć 20 waż-
nych inwestycji. Środki z EBI mogą stanowić 
do 50 proc. kosztów inwestycji. Przyznawa-
ne są jedynie na inwestycje poprawiające 
jakość życia mieszkańców. Z tej formy finan-
sowania skorzystały już takie miasta, jak: Ka-
towice, Zabrze, Dąbrowa Górnicza, Rybnik 
czy Wałbrzych. 

N

ul. Pocztowa

Palmiarnia legnicka

ul. Myrka

Park Miejski
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KOLEJNE DOMY PRZY UL. HENRYKA 
POBOŻNEGO WYPIĘKNIEJĄ

I

 > Trwa renowacja kamienic nr 19, 20 i 21 przy ul. H. Pobożnego. To kolejne budynki w tej części miasta, które 
odzyskają dawny blask.

nwestycja realizowana jest w ramach 
projektu Odnowa zdegradowanych 

obszarów miejskich w rejonie ul. H. Poboż-
nego – renowacja części wspólnych wielo-
rodzinnych budynków miesz-
kalnych. Zakres prac obejmie: 
remonty dachów, klatek scho-
dowych, piwnic, wymianę in-
stalacji, okien, drzwi zewnętrz-
nych i oczywiście elewacji wraz  
z ociepleniem ścian od strony 
podwórza. 
Przetarg na te roboty wygrało 
konsorcjum dwóch legnickich 
firm: Przedsiębiorstwa Han-
dlowo Usługowego Zewbud 
oraz Budownictwa Ogólnego. 
Koszt to ok. 4 mln 335 tys. zł. 
Planowany termin zakończe-
nia prac – czerwiec 2020 r. 
Przypomnijmy, że w poprzednich latach od-
restaurowane zostały kamienice przy ul. Po-
bożnego 18A i B, 22 oraz 1, a przy ul. Bolesła-
wa Chrobrego – 8 i 9. Koszt tych inwestycji, 

finansowanych z budżetu miasta, wyniósł  
w sumie ok. 3 mln zł. 
Wcześniej w ramach składającego się  
z siedmiu zadań projektu unijnego „Odno-

wa zdegradowanych obszarów miejskich”, 
odrestaurowano w rejonie ul. H. Pobożnego  
i B. Chrobrego 22 kamienice. Położono 
nową nawierzchnię jezdni i chodników, 

zbudowano ogród zabaw i funkcjonalne 
wnętrza blokowe. W wyremontowanej Willi 
Bolka von Richtchofena powstało Centrum 
Integracyjno–Profilaktyczne. W ramach 

tego programu przebudowano także chod-
nik oraz jezdnie na ul. Libana. Koszt całości 
prac wyniósł ponad 23 mln zł, z czego dofi-
nansowanie unijne stanowiło aż 70 procent.

SECESYJNA KAMIENICZKA W RYNKU 
WRÓCIŁA DO ŚWIETNOŚCI

 > Dobiegła końca renowacja zabytkowej elewacji kamienicy w legnickim Rynku, gdzie mieści się siedziba  
Cechu Rzemiosł Różnych. Miasto w 2018 r. przyznało na ten cel dotację w wysokości 130 tys. zł. Trwają 
jeszcze ostatnie prace przy oryginalnych drzwiach wejściowych.

Dotację przeznaczono na wykonanie renowa-
cji frontowej ściany. To był kolejny etap pro-
wadzonego kompleksowo remontu unikato-
wej kamienicy mieszczańskiej, pochodzącej  
z 1905 roku. Jest ona wspaniałym przykładem 
architektury secesyjnej, jedynym, jaki zacho-
wał się w Rynku. Posiada bogatą dekorację 
fasady, zachowaną oryginalną stolarkę i klatkę 
schodową. Należy do zaledwie kilku cennych 
zbytków, które uratowały się od zniszczenia w 
centrum naszego miasta.
Prace renowacyjne specjaliści rozpo-
częli od badania próbek struktury, 
kolorystyki i użytych przez budow-
niczych sprzed 113 lat materiałów. 
Pozwoliło to później na odtwo-
rzenie wizerunku kamienicy naj-
bardziej zbliżonego do orygina-
łu. Końcowy efekt prac można 
już podziwiać.
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SAMORZĄD

NASZE MIASTO MISTRZEM WŚRÓD  
SAMORZĄDOWYCH LIDERÓW

KOLEJNE WYRÓŻNIENIE DLA LEGNICY 

 > Związek Powiatów Polskich przyznał Legnicy tytuł Super Powiatu w Ogólnopolskim Rankingu za rok 2018. 
Wśród najlepiej zarządzanych miast na prawach powiatu Legnica zajęła trzecie miejsce, po Nowym Sączu  
i Rzeszowie. Jednocześnie, jako jedyna w grupie 65 miast na prawach powiatu, uzyskała 
tytuł Mistrza wśród samorządowych liderów.

 > Legnica zajęła trzecie miejsce pod względem potencjału gospodarczego w prestiżowym rankingu Polskich 
Miast Przyszłości, przygotowywanym przez zespół analityczny magazynu fDi Intelligence, będącego sekcją 
grupy The Financial Times.

ytuły Super Powiatu i Super Gminy 
przyznawane są samorządom za ak-

tywność w dziedzinie rozwoju, innowacyj-
ności i zaspokajania potrzeb mieszkańców. 
Jak pisze Związek Powiatów Polskich na swej 
stronie internetowej, to rodzaj uhonorowa-
nia „Mistrzów wśród Liderów”.
Eksperci ZPP wydają opinię według wielu 
kryteriów, takich jak: działania inwestycyjne 
i rozwojowe, poprawiające jakość obsługi 
mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki 
samorządowej, rozwój społeczeństwa infor-
macyjnego i obywatelskiego, promocja roz-
wiązań ekoenergetycznych i proekologicz-
nych, współpraca krajowa i międzynarodowa 
i działania promocyjne. Ranking jest aktuali-
zowany na bieżąco przez ekspertów w trybie 
on-line i trwa nieprzerwanie cały rok.

Nasze miasto trafiło do raportu „Polish Cities 
of the Future 2019/20”. W kategorii „poten-
cjału gospodarczego” wśród średnich miast 
(liczących sobie od 100 do 250 tys. miesz-
kańców) pierwszą piątkę stanowią: Gdynia, 
Tychy, Legnica, Opole i Gliwice. O wyniku 
decydowały tu m.in. produkt krajowy brut-
to, bezrobocie, bilans migracyjny, odsetek 

ludności czynnej zawodowo czy bezpośred-
ni napływ inwestycji zagranicznych.
Autorzy rankingu dla 50 polskich ośrodków 
miejskich zebrali dane, podzielone na pięć 
kategorii: potencjał gospodar-
czy, kapitał ludzki, efektywność 
kosztowa, dostępność oraz 
przyjazne nastawienie do biz-
nesu. Wyniki dla każdej z tych 

kategorii przedstawili osobno dla miast du-
żych (powyżej 250 tys. mieszkańców), śred-
nich (liczących od 100 do 250 tys. mieszkań-
ców) i małych (poniżej 100 tys. mieszkańców).

T

MIASTO PRZYSZŁOŚCI. 

 > Legnica  
zajęła  
trzecie  
miejsce



7

www.legnica.eu

KULTURA

LEGNICKA KSIĄŻKA ROKU 

 > Wydawnictwo „Walter Bayer (1883-1946): życie i twórczość”, Grażyny 
Humeńczuk zostało uznane przez kapitułę Legnicką Książką Roku 
2018. Laureatkę tej prestiżowej nagrody poznaliśmy tradycyjnie już 
podczas Koncertu Noworocznego. Gwiazdą tegorocznego wieczoru  
w Sali Maneżowej Akademii Rycerskiej był Michał Szpak. 

o trzech razy sztu-
ka, bo to była 

trzecia moja nominacja 
do tej nagrody. Jestem 
bardzo wdzięczna wie-
lu osobom, bez których 
książka by nie powstała 
– mówiła laureatka. – Jej 
bohater, Walter Bayer, to 
legniczanin, przedwojenny 
malarz, artysta i nauczyciel. 
Praca nad książką stała się dla mnie 
odkrywaniem rzeczy dotąd nieznanych,  
fascynujących, ale i trudnych. 
W 2017 roku muzeum otrzymało niezwykły 
dar od rodziny artysty, na który składało się 
ponad 50 jego prac. Jeszcze w tym samym 
roku mieliśmy okazję oglądać je na wystawie. 
A zwieńczeniem była właśnie książka Graży-
ny Humeńczuk wraz z katalogiem jego prac, 
wydana przez muzeum. 
Finałem wieczoru prowadzonego przez Be-
atę Tadlę był ponadgodzinny, bardzo energe-

tyczny koncert Michała Szpaka z jego zespo-
łem. Znane przeboje artysty śpiewała cała 
sala. Dodajmy, że od lat prezydent Tadeusz 
Krzakowski zaprasza na Koncert Noworocz-
ny przedstawicieli różnych środowisk, firm, 
stowarzyszeń i organizacji współpracujących 
z samorządem. Jest to forma podziękowania 
za zaangażowanie w społeczne, gospodar-
cze i kulturalne życie miasta.

Grażyna Humeńczuk, 
kustosz i wieloletni kie-

rownik działu historii Muzeum 
Miedzi, jest autorką takich ksią-
żek, jak: „Legnica na dawnych 
kartach pocztowych”, „Nowy 
Ratusz w Legnicy 1905-2005”  
i „Elfriede Springer (1886-1959). 
Życie i twórczość” oraz współau-
torką książek: „Teodora Blätter-
bauera obraz Legnicy i Śląska 2. 
połowy XIX wieku” oraz „Śladami 
legnickich zegarów”.

JAROSŁAW  
JAŚNIKOWSKI 
WYGRAŁ  
PRESTIŻOWY 
FESTIWAL SZTUKI

 > Gigapolis, obraz legnicza-
nina Jarosława Jaśnikow-
skiego, przedstawiający wy-
jazd parowozu z dworca, zdobył 
Grand Prix na wystawie SEFADO-
RE 2019 w Mont Dore we Francji. 
Autor był jednym z 14 artystów 
z Europy i Azji, którzy wystawi-
li swoje prace na tym prestiżo-
wym festiwalu, prezentującym 
twórców szeroko pojętego sur-
realizmu.

- Jestem zaskoczony tym sukcesem, 
największym w mojej karierze – mówi 
artysta. – Zwłaszcza, że jest to jeden  
z najważniejszych w Europie festiwali 
tego nurtu sztuki. Dzięki nagrodzie moje 

prace zyskały uznanie. Zaproszono mnie 
do prezentacji obrazów w Hiszpanii  
i Francji. 
Jarosław Jaśnikowski (ur. 3 lipca 1976 
w Legnicy) – malarz surrealista, przed-
stawiciel nurtu magicznego realizmu  
i steampunku. Kreuje alternatywne świa-
ty, rzeczywistość poddaje odmiennym 
prawom fizyki, kpiąc z grawitacji czy  
z właściwości materii. Jego malarstwo to 
również zamiłowanie do fantastycznych 
pojazdów, machin i miłość do gotyku. 
Ma w dorobku ponad trzydzieści wystaw 
indywidualnych, m.in. w Narodowym 
Muzeum Morskim w Gdańsku, Muzeum 
Lotnictwa w Krakowie czy w Muzeum 
Miedzi w Legnicy. 
W 2017 r. jego prace znalazły się na kar-
tach legnickiego Kalendarza Miejskiego. 
Była to magiczna wizja miasta, w którym 
zatarła się granica pomiędzy tym, co re-
alne, a tym, co nierzeczywiste. 

D

DLA GRAŻYNY HUMEŃCZUK
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o raz pierwszy od dziesięciu lat bez-
konkurencyjne w Legnicy imię Julia 

zdetronizowała Hanna. Nowością na liście 
2018 roku są piękne imiona: Ayla, Larysa, Ja-
śmina, Mia i staropolska Dobrawa.
Wśród nowo narodzonych chłopców najwię-
cej było Jakubów. Popularne były też imiona 
bardzo tradycyjne – Antoni, Szymon, Filip, 
Aleksander i Wojciech. Rodzice z większą 
fantazją nadawali swoim synkom imiona 
oryginalne, obco brzmiące, jak Iwo czy Leo. 
W legnickim szpitalu urodziło się w 2018 
roku 1665 dzieci, czyli o 237 mniej, niż 
rok wcześniej. W tej liczbie 835 nowo-

rodków to legniczanie,  
a 830 pochodziło z in-
nych miejscowości na-
szego regionu. W ostat-
nim czterdziestoleciu 
najbardziej urodzajny 
był rok 1980. Na świat 
przyszło wówczas 
2750 małych legni-
czan.
Na ślubnym ko-
biercu w legnic-
kim USC w 2018 
roku stanęły 

584 pary. To nieco mniej, niż w roku 2017, 
kiedy miłość i wierność przyrzekło sobie o 

sześć par więcej. Coraz bardziej popularne 
stają się zaślubiny poza siedzibą urzędu.  
W 2017 było ich 19, a rok później – 26. No-
wożeńcy najczęściej sakramentalne „tak” 
wymawiali w pałacach w Krotoszycach i 

Warmątowicach Sienkiewiczowskich 
oraz w Hotelu Rezydencja. Ostat-

nie dwa lata, to wyraźny spa-
dek ilości rozwodów. Ich 
liczba zmniejszyła się z 300 
do 255. Oby ta tendencja  
się umacniała. 

Przebojem ferii w Legnicy były półkolonie, 
zorganizowane m.in. przez Młodzieżowe 
Centrum Kultury. Dzieci brały udział w zaję-
ciach sportowych w Klubie Fitnes „Arena”, 
kreatywnych w Sali Zabaw „Klockowisko ”,  
w salach zabaw Ferio i PlayCity. Czas im wypeł-
niały różnego rodzaju gry, konkursy, zajęcia 
plastyczne, wokalne, teatralne i  muzyczne.
MCK prowadziło również codzienne pięcio-
godzinne zajęcia otwarte dla dzieci i mło-
dzieży. Z tej formy skorzystało prawie 400 
uczniów. Przygotowano dla nich warsztaty 
plastyczne, ceramiczne, batiku, modelarskie 
i taneczne. 
Także Ośrodek Sportu i Rekreacji zorganizo-
wał atrakcyjny program. Każdego dnia ko-
rzystały z niego setki uczniów. Rywalizowali 
m.in. w turniejach piłki nożnej, koszykówki, 
siatkówki, badmintona i tenisa stołowego. 
Wielkim powodzeniem cieszyły się zajęcia 
prowadzone na lodowisku przy ul. Sejmowej. 
Z kolei z oferty Spółdzielczego Domu Kultu-
ry „Kopernik” skorzystało 80 dzieci w wieku 
7–10 lat. W programie znalazły się: zajęcia 
karate, języka angielskiego, ceramiki, jogi, 
robotyki czy fitness. Dzieci uczestniczyły  
w warsztatach plastycznych, chodziły do 
kina, wyjeżdżały na wycieczki i bawiły się na 
balach karnawałowych. 

HANNA I JAKUB NAJPOPULARNIEJSI.

JAK MINĘŁY FERIE ZIMOWE? 

 > Hanna, Jakub, Antoni, Zuzanna i Maja - to najczęściej nadawane imiona dzieciom urodzonym w 2018 roku  
w Legnicy. Popularne były też Leny, którym ustąpiły miejsca faworytki z 2017 roku - Zofie i Amelie. 

 > Podczas tegorocznych ferii (28 stycznia–8 lutego) w ramach zorgani-
zowanych zajęć wypoczywało i bawiło się w Legnicy ok. 2800 uczniów. 
Miasto dofinansowało je kwotą ok. 300 tys. zł. Dotacje otrzymało 16 
podmiotów, w tym m.in. świetlice, szkoły, instytucje i domy kultury, 
kluby sportowe i stowarzyszenia. 

MNIEJ URODZEŃ I ŚLUBÓW, ALE I ROZWODÓW

P

WSPANIALE, ALE SZKODA, ŻE TAK SZYBKO
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▸ 1 marca  /  piątek  /  godz. 10.00
Dolnośląski Przegląd Pieśni  
i Piosenki Patriotycznej 
MCK, ul. Mickiewicza  /  wstęp wolny  /  org. MCK

▸ 1 marca  /  piątek  /  od godz. 17.00
Finisaże w Galerii Sztuki:
Zdzisław Beksiński  /  Roma Pilitsidis
Galeria RING, Galeria Sztuki  / wstęp  wolny / org. Galeria Sztuki

▸ 1 marca  /  piątek  /  godz. 18.00 oraz 20.30
Kabaret „Ani Mru Mru” - „Cirque de volaille”
Sala Maneżowa Akademii Rycerskiej / bilety: 60 zł / org. LCK

▸ 1 marca  /  piątek  /  godz. 19.00
11. Gala Mistrzów Sportu Zagłębia Miedziowego
Hotel Qubus  /  karnety - LCK  /  org. LCK, UM Legnica

▸ 2 marca  /  sobota  /  godz. 18.00
Koncert „Stuk stuk - tam wciąż biją dzwony” 
Sala Maneżowa Akademii Rycerskiej / bilety: 30 zł / org. LCK

▸ 3 marca  /  niedziela  /  godz. 10.30, 12.00
Bieg Tropem Wilczym
Park Miejski / wpisowe / org. OSiR

▸ 4 - 8 marca  /  poniedziałek - piątek  /  godz. 14.30
Tydzień Kobiet  w Klubie „Agatka” 
Klub Mieszkańców „Agatka” / wstęp wolny / org. KM Agatka

▸ 5 marca  /   wtorek  /  godz. 19.00
Witelon Music Night - koncert „Projekt Volodia” 
Dom Studenta, ul. Mickiewicza  /  wstęp wolny  / org. PWSZ

▸ 7 marca  /  czwartek  / godz. 10.00
Ogólnopolski Konkurs dla Nastolatków  
„Ośmiu Wspaniałych” - eliminacje  
MCK, ul. Mickiewicza  /  wstęp wolny  /  org. MCK 

▸ 7 marca  /  czwartek  / godz. 18.00
„Długi taniec za kurtyną. Pół wieku Armii  
Radzieckiej w Polsce”  
- spotkanie z autorami książki
Art Cafe Modjeska  /  wstęp wolny  /  org. Teatr, Wyd. Czarne

▸ 8 marca  /  piątek  /  godz. 17.00
„Drogą S3 w przeszłość. Odkrycia  
archeologiczne z lat 2015 – 2017” - wernisaż
Muzeum Miedzi / wstęp wolny / org. Muzeum Miedzi 

▸ 8 marca  /  piątek  /  godz. 18.30
Recital Zbigniewa Zamachowskiego 
„Nie tylko o miłości”
hala OSiR,  ul. Lotnicza / bilety: 15 zł / org. LCK

▸ 8 marca  /  piątek  /  godz. 19.00
Koncert Kasi Kowalskiej 
Akustycznie AYA TOUR
Hotel Sękowski, ul. Gliwicka  /  bilety: 100 zł  /  org. Hotel Sękowski

▸ 9 marca  /  sobota  /  godz. 7.00
VI Rajd Goździka
Siedlęcin - Piechowice - Huta Szkła JULIA  /  opłata  /  org. PTTK

KALENDARIUM IMPREZ 
KULTURALNYCH I SPORTOWYCH KABARET ANI MRU MRU  

CIRQUE DE VOLAILLE 
Doskonale znany polskiej publiczności kabaret „Ani Mru Mru” 
pojawi się w Legnicy z nowym programem.  Widzowie zajrzą na 
budowę stadionu, usłyszą wyjątkowe wykonanie utworu folko-
wego, jak i rockową opowieść o życiu kabareciarza oraz dowie-
dzą się co nieco o dietach. Bawić nas będzie trójka wspaniałych: 
Marcin Wójcik, Michał Wójcik i Waldemar Wilkołek.

▸  1 marca   / piątek  /  Sala Maneżowa Akademii Rycerskiej

9

KASIA KOWALSKA 
Akustycznie AYA TOUR
Wokalistka, kompozytorka, autorka tekstów. Każdy jej album po-
krył się kilkukrotną platyną. Podczas koncertu nie zabraknie naj-
większych przebojów artystki, jak „Prowadź mnie”, „Antidotum”, 
„A to co mam”, „Spowiedź”, „Być tak blisko”, „Co może przynieść 
nowy dzień” a także utworów z najnowszej płyty, m.in. singla 
„Alannah (tak niewiele chcę)”. Czeka nas piękne, mistyczne wi-
dowisko przepełnione emocjami, niezwykłą energią wokalistki i 
wieloma znanymi piosenkami, które Kasia Kowalska wylansowała 
na przestrzeni 25 lat swojej artystycznej kariery.

▸  8 marca   / piątek  /  godz. 19.00  /  Hotel Sękowski

Koncert „Legniczanie Legniczankom”: 
RECITAL ZBIGNIEWA ZAMACHOWSKIEGO  
„Nie tylko o miłości”
Piosenki znakomitego aktora teatralnego i filmowego na długo 
zostają w pamięci. Legniczanki usłyszą własne utwory Zbignie-
wa Zamachowskiego („Credo życiowe”, „W małym miasteczku”) 
oraz oryginalne interpretacje piosenek Jerzego Wasowskiego, 
Jeremiego Przybory, Wojciecha Młynarskiego, Włodzimierza 
Korcza, Krzesimira Dębskiego, Jerzego Satanowskiego, Edwarda 
Stachury, Piotra Bukartyka i wielu innych. Nie zabraknie również 
przebojów z Teatru Syrena: „Zamachu na MoCarta”, a przede 
wszystkim przeboju radiowej „Trójki” - „Kobiety jak te kwiaty”.  

▸  8 marca  /  piątek  /  godz. 18.30  /  Hala, ul. Lotnicza
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▸ 9 marca  /  sobota  /  godz. 18.00
MKS Miedź Legnica S.A – LECH Poznań
Stadion im. Orła Białego  /  bilety  /  org. MKS Miedź Legnica S.A.

▸ 9 marca  /  sobota  /  godz. 19.00
Koncert „strefa de...”#138:
TURBO - Hellhaim - Okrütnik
Klub Spiżarnia / bilety: 40, 50 zł / org. LCK 

▸ 10 marca  /  niedziela  /  godz. 6.00 - 15.00
Jarmark Staroci
Rynek  /  wstęp wolny  /  org. TML Pro Legnica

▸ 10 marca  /  niedziela  /  godz. 10.00
Ogólnopolski Konkurs Recytatorski 
- eliminacje miejskie
Art Cafe Modjeska  /  wstęp wolny  /  org. Teatr Modrzejewskiej 

▸ 11 marca /  poniedziałek  /  godz. 19.00
,,Być kobietą... być kobietą...” 
Koncert  Barbary Droździńskiej  
i Leonida Wołodki 
LBP, ul. Piastowska  /  wejściówki  /  org. LBP, SK Krajobrazy

▸ 12 marca  /  wtorek  / godz. 17.00
„Wielokulturowa Indonezja” - spotkanie  
z legnicką podróżniczką Ryszardą Kosek
LBP, ul. Piastowska  /  wstęp wolny  /  org. LBP 

▸ 12 marca  /  wtorek  / godz. 18.00
Legniczanie znani i lubiani
- spotkanie z Michałem Kuszykiem
TML Pro Legnica, Rynek  / wstęp wolny  /  org. TML Pro Legnica

▸ 14 marca  /  czwartek  /  godz. 16.15
MKS Miedź Legnica S.A – Puszcza Niepołomice
Stadion im. Orła Białego  /  bilety  /  org. MKS Miedź Legnica S.A. 

▸ 14 marca  /  czwartek  /  godz. 17.30
Anna Jantar „Ikona z przypadku?  
- promocja książki Rafała Podrazy
Dom Studenta PWSZ, ul. Mickiewicza  /  wstęp wolny  /   
Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru Modrzejewskiej 

▸ 14 marca  /  czwartek  /  godz. 18.00
Duszpasterstwo Ludzi Pracy ’90
„Krzeszowska Biblia Pauperum”   
- wykład ks. dr Piotra Kota
Klasztor Zakonu Braci Mniejszych, ul. Rataja  /  wstęp wolny  / 
org. Duszpasterstwo Ludzi Pracy ’90 

▸ 15 marca  /  piątek  /  godz. 10.00
Legnicki Dzień Konsumenta 
Świetlica Terapeutyczna, ul. Chrobrego / wstęp wolny / org. 
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów

▸ 15 marca  /  piątek  /  godz. 18.00
„Nie samym prosiaczkiem człowiek żyje”  
Wernisaż wystawy Oli Woldańskiej-Płocińskiej 
Galeria Satyrykon / wstęp wolny / org. LCK 

▸ 15 marca  /  piątek  /  godz. 18.00
„Żółta Poziomica 2018”
Finał konkursu na legnicką inwestycję 
architektoniczną
LBP, ul. Piastowska  /  wstęp wolny  /  org. Grupa „Skupień i Przyjaciele”

ŻÓŁTA POZIOMICA 2018
Trzecia odsłona plebiscytu na najładniejszy wybudowany lub 
wyremontowany budynek w Legnicy. Wyboru najładniejszego 
obiektu może dokonać każdy, kto przyjdzie do „Sali pod cyrkla-
mi” Legnickiej Biblioteki Publicznej. Imprezę zainauguruje mu-
zyka z najwyższego C - zaśpiewa legniczanka Dorota Sobiesz-
czańska. Gościem honorowym będzie zwyciężczyni ostatniego 
konkursu urbanistyczno-architektonicznego na Plac Słowiański 
- Aleksandra Doniec.

▸  15 marca  /  piątek  /  godz. 18.00  /  LBP, ul. Piastowska  

KONCERT  strefa de... #138 
TURBO - HELLHAIM - OKRÜTNIK
Zespół Turbo, żywa legenda polskiego hard rocka i metalu, za-
gra w ramach trasy „The Last Warrior Tour”. Zespół zapowiada 
wykonanie w całości kultowego krążka „Ostatni Wojownik” do 
dziś uznawanego za prawdziwy kanon thrashu. Pojawią się rów-
nież najostrzejsze numery z bogatego dorobku płytowego po-
znańskiej grupy, m.in. wielki hit „Dorosłe dzieci”. O odpowiednie 
rozgrzanie publiczności zadbają również osadzone w mocnym, 
metalowym uderzeniu supporty: „Hellhaim” oraz „Okrütnik” .

▸  9 marca  / sobota  /  godz. 19.00  /  Klub Spiżarnia

ANNA JANTAR „IKONA Z PRZYPADKU? 
- PROMOCJA KSIĄŻKI RAFAŁA PODRAZY
Czy gdyby nie śmierć w katastrofie lotniczej Anna Jantar tak za-
padłaby w pamięci Polaków? Rafał Podraza przyznaje, że zafa-
scynował go głos „ikony polskiej piosenki”, organizował festiwale 
jej utworów i zebrał mnóstwo materiałów na jej temat. Wydanie 
książki to zamknięcie pewnego etapu w jego życiu, jakim była 
właśnie Anna Jantar. I przekonuje, że w książce nie ma na to py-
tanie jasnej odpowiedzi. Każdy sam musi zdecydować, kim była-
zmarła tragicznie piosenkarka. Spotkanie uświetni recital Anny 
Żebrowskiej.

▸  14 marca  /  czwartek  /  godz. 17.30 /  Dom Studenta PWSZ,  
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KONCERT WIEDEŃSKI
Tej gali nie można przegapić! Na scenie pojawią się laureaci mię-
dzynarodowych konkursów muzycznych, wirtuozi skrzypiec, 
fortepianu, wspaniali soliści polskiej estrady. Zabrzmią najwięk-
sze przeboje króla walca Johanna Straussa, nie zabraknie także 
popisowych arii z najsłynniejszych operetek „Zemsta nietope-
rza”, „Baron cygański”, „Wesoła Wdówka”, „Księżniczka Czardasza” 
oraz „Kraina Uśmiechu”. Publiczność usłyszy m.in.: Walc „Nad 
Pięknym Modrym Dunajem”, arię Barinkaya „Wielka sława to 
żart”, duet wszech czasów „Usta milczą dusza śpiewa” czy polkę 
„Tritsch- Tratsch”. 

▸  22 marca  /  piątek  /  godz. 18.30  / Akademia Rycerska

GALOWY KONCERT CHÓRU „MADRYGAŁ”
Madrygał to chór z imponującą tradycją - powstał 70 lat temu! 
Założył go w 1949 roku Henryk Karliński, wybitny twórca le-
gnickiej kultury. Chór w swojej historii koncertował już ponad 
tysiąc razy, w kraju i za granicą. Zdobył wiele znaczących nagród.  
W dorobku ma wiele prawykonań, m.in. kantat Mariana Sawy „Tu 
es Petrus” i „Cantate Domino” a także „Mszy legnickiej” Stanisława 
Moryty. Artyści wystąpią pod dyrekcją Dariusza Rzoncy.

▸  23 marca  /  sobota  /  godz. 18.00  / Akademia Rycerska

▸ 15 marca  /  piątek  /  godz. 18.30
Koncert Galowy Dziecięco Młodzieżowej  
Legnickiej Orkiestry Dętej 
Akademia Rycerska, Sala Maneżowa / wstęp wolny / org. LCK

▸ 16 marca  /  sobota  /  godz. 11.00
Zawody pływackie na Delfinku
Basen Delfinek , ul. Polarna / wstęp wolny / org. OSiR, KS Wankan

▸ 16 marca  /  sobota  /  godz. 18.00
MSPR Siódemka Miedź Legnica 
- KPR Ostrovia Ostrów Wielkopolski
Hala OSiR, ul. Lotnicza  /  bilety  / org. MSPR Siódemka Miedź

▸ 17 marca  /  niedziela  /  godz. 12.00
„Powitanie wiosny. Wiosna od podszewki”
Palmiarnia  /  wstęp wolny  /  org. UM Legnica

▸ 19 marca  /  wtorek  /  godz. 10.00
Legnicki Wielobój Przedszkolaków - finał 
Hala, ul. Lotnicza / wstęp wolny / org. OSiR

▸ 19 marca  /  wtorek  /   godz. 17.00
„Koncert Przyrody Polskiej” 
Sala Królewska Akademii Rycerskiej  / wstęp wolny  /  org. LCK 

▸ 21 marca  /  czwartek  /  godz. 18.00
Wagary dla dorosłych!
„Kochałem Cię” - duodram Leonarda Cohena
LBP, ul. Piastowska  /  bezpłatne wejściówki  /  org. LBP 

▸ 22 marca  /  piątek  /  godz. 17.00
„Podwójna rzeczywistość”
- warsztatowe spotkanie z malarstwem
 Galeria RING, Rynek  /  wstęp wolny  /  org. Galeria Sztuki

▸ 22 marca  /  piątek  /  godz. 17.00
Dolnośląski Konkurs Plastyczny  
„Czysta Woda” 
MCK, ul. Mickiewicza  /  wstęp wolny  /  org. MCK, LPWiK

▸ 22 marca  /  piątek  /  godz. 18.30
Koncert Wiedeński 
Sala Maneżowa Akademii Rycerskiej  / bilety: 85 zł  /  org. LCK

▸ 23 marca  /  sobota  /  godz. 9.00
XLVI Rajd na Powitanie wiosny
Legnica - Krajów   /  odpłatność: 30, 25 zł  /  org. PTTK

▸ 23 marca  /  sobota  /  godz. 10.00
Wiosenne Spotkania z Teatrem Jednego Aktora  
MCK, ul. Mickiewicza  /  wstęp wolny  /  org. MCK

▸ 23 marca  /  sobota  /  godz. 18.00
Galowy koncert Chóru „Madrygał” 
Akademia Rycerska, Sala Królewska / bilety - 10 zł / org. LCK

▸ 23 marca  /  sobota  /  godz. 18.00
MSPR Siódemka Miedź Legnica 
- OLIMPIA MADEX Piekary Śląskie
Hala OSiR, ul. Lotnicza  /  bilety  / org. MSPR Siódemka Miedź 

▸ 23 marca  /  sobota  /  godz. 19.30
KONCERT „freestage” #31
Patrycja Kamola & Giganci Rocka
AD HOC
Klub „Spiżarnia” / bilety - 10, 15 zł / org. LCK

KONCERT „FREESTAGE” #31
Melodyjny pop z rockowym pazurem czyli Patrycja Kamola oraz 
muzycy znani ze sceny pop-rockowej: pianista Paweł Lenar, gitarzy-
sta Jarek „Jafo” Michalski, basista Sławek Kosmala oraz perkusista 
Marcin Tokarski. Zespół zaprezentuje utwory z płyty „Czekając na 
miłość” Patrycji Kamoli oraz jej nowe pop-rockowe kompozycje. 
Wystąpi również grupa AD HOC z autorskimi utworami osadzo-
nymi w klimatach szeroko pojętej muzyki rock’owej.

▸  23 marca  /  sobota  /  godz. 19.30  /  Klub Spiżarnia
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▸ 27 marca /  środa  /  godz. 16.30
Spotkanie Krajoznawcze  
- „Alfred Olszewski i Warmątowice”
LBP, ul. Piastowska  /  wstęp wolny  /  org. PTTK

▸ 27 marca /  środa  /  godz. 17.00
„Stalag Luft 3 Sagan i Wielka Ucieczka  
– historie nieznana” / prelekcja
Muzeum Miedzi  /  wstęp wolny  /  org. Muzeum Miedzi 

▸ 28 marca  /  czwartek  /  godz. 17.00
,,Akwarelowo... i nie tylko” - wernisaż  
wystawy malarstwa Krystyny Cibiniak 
SDK Kopernik, ul. Koziorożca  / wstęp wolny  /  org. SDK 

▸ 28 marca /  czwartek  /  godz. 17.00
„Malowane światłem gawędy o Legnicy”  
- spotkanie z Wojciechem Morawcem
LBP, ul. Piastowska  /  wstęp wolny  /  org. Stowarzyszenie  
Pamięć i Dialog, LBP

▸ 29 marca /  piątek  / 17.00
Muzyczny Piątek „Młodzi kompozytorzy”   
Koncert uczniów Zespołu Szkół Muzycznych
Muzeum Miedzi  /  wstęp wolny  /  org. Zespół Szkół Muzycznych

▸ 29 marca /  piątek  / godz. 17.00
Dzień Teatru w MCK
MCK, ul. Mickiewicza  /  wstęp wolny  /  org. MCK

▸ 29 marca /  piątek  / godz. 18.00
„Miejsce ludzi i opowieści” 
Spotkanie z Katarzyną Georgiou 
SDK Kopernik  /  wstęp wolny /  org. SDK Kopernik

▸ 29 marca /  piątek  / godz. 19.00
Legnica Blues Day 
Gary Moore Tribute Band  
Leszek Cichoński „Guitar Workshop”  
Akademia Rycerska / bilety: 55, 30, 70 zł  / org. LCK

▸ 30 marca  /  sobota  / 
Mecz: MKS Miedź Legnica S.A – Zagłębie  
Sosnowiec
Stadion im. Orła Białego  /  bilety  /  org. MKS Miedź Legnica S.A.  

▸ 30-31 marca  /  sobota - niedziela  /  godz. 18.00
IX Noc z Andersenem
Ekobiblioteka oraz Filia nr 1 LBP,  ul. Łukasińskiego  /  org. LBP

▸ 30 marca  /  sobota  /  godz. 18.00
MSPR Siódemka Miedź Legnica 
- UKS OLIMP Grodków
Hala, ul. Lotnicza  /  bilety  / org. MSPR Siódemka Miedź Legnica 

▸ 30 marca  /  sobota  /  godz. 19.00
I Dolnośląski Konkurs Miniatur Gitarowych
o Miedzianą Strunę oraz koncert  
Marek Napiórkowski & Artur Lesicki 
„Celuloid”
Sunny Club Music  /  bilety: 70 zł  /  org. Sunny Club

▸ 31 marca /  niedziela  /  godz. 11.00
„Rowerowa Legnica” 
- przejazd rowerami przez miasto
start - Park Miejski  / wstęp wolny / org. OSiR

KONCERT NAPIÓRKOWSKI & LESICKI
Koncert duetu czołowych polskich gitarzystów jazzowych Mar-
ka Napiórkowskiego i Artura Lesickiego to hołd złożony polskim 
kompozytorom muzyki filmowej. To, co najpiękniejsze w muzyce: 
utwory Krzysztofa Komedy, Wojciecha Kilara, Andrzeja Kurylewi-
cza, Andrzeja Korzyńskiego uzupełnią autorskie utwory gitarzy-
stów, utrzymane w klimacie, który najlepiej oddaje tytuł koncer-
tu„Celuloid”. Chociaż koncert nawiązuje do czasów, gdy wspaniałe 
polskie filmy powstawały głównie na taśmie czarno-białej – skrzy 
się prawdziwymi kolorami... 

▸  31 marca  /  niedziela /  godz. 11.00  /  Sunny Club Music 

LEGNICA BLUES DAY
Obowiązkowa pozycja w kalendarzu każdego miłośnika gitaro-
wego grania. W muzycznym hołdzie dla ojca wystąpi Jack Mo-
ore, syn słynnego gitarzysty i wokalisty Gary’ego Moore’a oraz 
basista Łukasz Gorczyca, perkusista Tomasz Dominik oraz woka-
lista Szymon Pejski i gitarzysta Kuba Szturm. W Legnicy pojawi 
się również Leszek Cichoński, który zagra z powołanym do życia 
w 1991 roku projektem „Guitar Workshop”. 

▸  29 marca /  piątek  / godz. 19.00  /  Akademia Rycerska

IX NOC Z ANDERSENEM
„Podróże są jak ożywcza kąpiel dla umysłu” napisał Hans Chri-
stian Andersen, którego baśniowy świat wyznacza dzieciństwo 
każdego miłośnika książek. Noc spędzona wśród powieści i ba-
śni? Wieczór pełen zabawy, quizów, zagadek, niespodzianek? Na 
niezapomnianą przygodę, wielką wyprawę do świata wyobraźni 
i książek wielkiego Duńczyka zapraszają Ekobiblioteka oraz Filia 
Dziecięco - Młodzieżowa nr 1. 

▸ 30-31 marca  /  sobota - niedziela  /  Ekobiblioteka LBP
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ROMA PILITSIDIS 
PRZESTRZENIE RÓWNOLEGŁE
Spotkanie z twórczością głogowskiej artystki i jej bardzo osobi-
stym malarstwem będącym odzwierciedleniem jej wewnętrz-
nego świata – wyciszonego, ciepłego, często jakby zasnutego 
mgiełką tajemniczości, a może melancholii, zawsze wyraźnie 
poszukującego ładu i porządku, nadrzędnego układu systema-
tyzującego odczucia, refleksje i doświadczenia.

▸  do 14 kwietnia  /  poniedziałek - sobota  /  Galeria Sztuki

DROGĄ S3 W PRZESZŁOŚĆ. ODKRYCIA 
ARCHEOLOGICZNE Z LAT 2015 - 2017
Ceramika, ozdoby brązowe i żelazne, naczynia zdeponowane na 
cmentarzyskach z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza, wyposa-
żenie pracowni oraz domów średniowiecznych wsi.  Droga eks-
presowa S3 na odcinku między Bolkowem a Lubinem to jedna 
z ważniejszych inwestycji drogowych oraz bezpośrednia przy-
czyna szeregu spektakularnych odkryć, które pozwoliły na nowo 
spojrzeć na historię regionu. Na wystawie zaprezentowane zo-
staną najciekawsze z kilkadziesięciu tysięcy eksponatów, które  
wzbogaciły zbiory muzeów w Legnicy i Jaworze. 

▸  od 8 marca  /  wtorek - sobota  /  Muzeum Miedzi

OLA WOLDAŃSKA PŁOCIŃSKA  
„Nie samym prosiaczkiem człowiek żyje”
Wydaje się, że Ola Woldańska Płocińska, absolwentka a obecnie 
wykładowczyni uwielbia wszelkie produkty spożywcze, a szcze-
gólną sympatią darzy owoce i warzywa, które pięknie zesta-
wione w alfabetycznym porządku przedstawia na kolorowych 
planszach. Zwierzątka też bardzo lubi, a ogromną słabość ma do 
prosiaczków, zwłaszcza młodych. Z wielkim powodzeniem two-
rzy plakaty do kampanii społecznych, wydarzeń kulturalnych, 
festiwali, teatrów zwłaszcza dla dzieci. 

▸  do 27 kwietnia  /  wtorek - sobota  /  Galeria Satyrykon

STREFA WYSTAW

▸ do 27 kwietnia
Ola Woldańska Płocińska 
Nie samym prosiaczkiem człowiek żyje
Galeria Satyrykon / wstęp wolny / org. LCK

▸ do 30 marca
Jerzy Janicki
Legnickie modelki
LBP, ul. Piastowska 22  / wstęp bezpłatny  /  org. LBP

▸ do 10 marca
Zdzisław Beksiński. Od fotografii  
do fotomontażu komputerowego”
Galeria Ring  /  wstęp wolny  /  org. Galeria Sztuki

▸ do 14 kwietnia
Roma Pilitsidis. Przestrzenie równoległe
Galeria Sztuki  /  wstęp wolny  /  org. Galeria Sztuki

▸ od 14 marca do 14 kwietnia 
Jelena Połujanowa i Jerzy Rodziewicz  
Podwójna rzeczywistość – dialog
Galeria Sztuki  /  wstęp wolny  /  org. Galeria Sztuki

▸ od 8 marca do 31 maja 
Drogą S3 w przeszłość. Odkrycia  
archeologiczne z lat 2015 - 2017
Muzeum Miedzi /  bilety, wstęp wolny  /  org. Muzeum Miedzi

▸ do 30 marca 
Remigiusz Dobrowolski. Elektrotinty 
Muzeum Miedzi /  bilety, wstęp wolny  /  org. Muzeum Miedzi

▸ do 30 marca 
Sztuka Legionów 
Muzeum Miedzi /  bilety, wstęp wolny  /  org. Muzeum Miedzi

STREFA  SENIORA 
▸ 4 marca  /  poniedziałek  /  godz. 18.00/
„Zapustny Wieczór”
Akademia Rycerska, Sala Maneżowa  / bilety - 30 zł / org. LCK

▸ 5 marca  /  wtorek  /  godz. 18.30/
„Śledzik”
Centrum Spotkań im Jana Pawła II, pl. Wyszyńskiego   
/ wpisowe - 30 zł / org. Polskie Stow. Szczęśliwych Emerytów

▸ 11 marca  /  poniedziałek  /  godz. 18.00
„Legnickie Kobiety Świata”
Akademia Rycerska, Sala Maneżowa  /  opłata - 5 zł  /  org. LCK

▸ 12 marca  /  poniedziałek  /  godz. 15.30
Zimowe problemy ze śliskimi chodnikami
Szkoła Muzyczna (Zamek) sala nr 6  /  wstęp wolny /  org. LCK

▸ 18 marca  /  poniedziałek  /  godz. 14.00
Wielka sztuka w Klubie Seniora: Op-Art 
SDK „Kopernik”, ul. Koziorożca  / wstęp wolny  /  org. SDK 

▸ 26 marca  /  wtorek  /  godz. 15.30
Na jaką pomoc można liczyć z PFRON
Szkoła Muzyczna (Zamek) sala nr 6  /  wstęp wolny  /  org. LCK
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▸ 2, 3 marca  /  sobota, niedziela  /  godz. 19.00
Spektakl „Krzywicka/Krew”
Teatr Modrzejewskiej  /  bilety: 35, 28 zł  / org. Teatr  
Modrzejewskiej 

▸ 7, 8 marca  /  czwartek, piątek  /  godz. 11.00
▸ 9, 10 marca  /  sobota i niedziela  /  godz. 19.00
Spektakl „Stop the Tempo!”
Teatr Modrzejewskiej  /  bilety: 30, 25 zł  /org. Teatr  
Modrzejewskiej

 ▸ 12 marca  /  wtorek  /  godz. 18.30
Komedia „Mężczyzna idealny”
Aula PWSZ, ul. Sejmowa  /  bilety  /  org. Artos Group

▸ 16 marca  / sobota  /  godz. 19.00
▸ 19 - 22 marca  /  wtorek - piątek  /  godz. 11.00
▸ 22 - 24 marca  /  piątek - niedziela  /  godz. 19.00

Spektakl „Wyzwolenie”
Teatr Modrzejewskiej  /  bilety: 50 zł - premiera, 35, 30 zł  /  
org. Teatr Modrzejewskiej 

▸ 26, 27 marca  /  wtorek, środa  /  godz. 11.00
Spektakl dla dzieci „Baśń o pięknej  
Parysadzie i o ptaku Bulbulezarze”
Teatr Modrzejewskiej  /  bilety: 27, 22 zł  / org. Teatr 

▸ 31 marca  /  niedziela  /  godz. 16.00
Komedia „Chcesz się bawić? Zadzwoń!”
Sala Maneżowa Akademii Rycerskiej  / bilety: 80, 100 zł  - LCK/ 
org. Agencja Koncertowa TOMMA

KALENDARIUM TEATRALNE 

▸ 4 marca  /  poniedziałek  /  godz. 18.00
Klub Miłośników Filmu - „Aż do piekła”
Kino Piast  /  opłata miesięczna - 15 zł  /  org. LCK

▸ 5 marca  /  wtorek  /  godz. 16.00
„Beksińscy. Album wideofoniczny”
Galeria Ring  / wstęp wolny / org. Galeria Sztuki

▸ 11 marca  /  poniedziałek  /  godz. 18.00
Klub Miłośników Filmu - „Twój Vincent”
Kino Piast  /  opłata miesięczna - 15 zł  /  org. LCK

▸ 18 marca  /  poniedziałek  /  godz. 18.00
Klub Miłośników Filmu
„Niezwykła podróż fakira, który utknął  
w szafie”
Kino Piast  /  opłata miesięczna - 15 zł  /  org. LCK

▸ 20 marca  /  środa  /  godz. 11.00
Klub Filmowy Osób Niewidomych
 - „Most szpiegów”
Filia Zbiorów Muzycznych i Specjalnych LBP, ul. Mickiewicza 
/ wstęp wolny / org. Polski Związek Niewidomych, LBP

▸ 25 marca  /  poniedziałek  /  godz. 18.00
Klub Miłośników Filmu - „Dom wariatów”
Kino Piast  /  opłata miesięczna - 15 zł  /  org. LCK

STREFA KINA 

KOMEDIA „CHCESZ SIĘ BAWIĆ? ZADZWOŃ!”
Prawdziwa komediowa uczta pełna zwrotów akcji, barwnych po-
staci i świetnego humoru spędzonego w towarzystwie gwiazd! 
Dziesiąta rocznica ślubu w Paryżu? Ach jak cudownie - Charlotte 
już dopina walizkę! Zapowiada się wspaniale... gdyby nie kilka 
nagłych niespodzianek i małych sekretów, które tworzą pajęczą 
sieć, wplątując w nią zarówno bohaterów jak i widzów.

▸  31 marca  /  niedziela  /  godz. 16.00  /  Akademia Rycerska 

SPEKTAKL „STOP THE TEMPO!”
Trójka młodych ludzi i ich przypadkowo splatające się życiowe 
drogi, chaos i hałas współczesnego życia i pragnienie całkowitej 
odmiany, przewartościowania i obudzenia świata, który zwario-
wał. Dynamiczna inscenizacja rumuńskiego dramatu, który zyskał  
międzynarodową sławę. 

▸  7, 8, 9, 10 marca /  czwartek - niedziela  /  Teatr

SPEKTAKL „WYZWOLENIE”
„Wyzwolenie”, wielka dyskusja z polską tradycją romantyczną 
pozostaje boleśnie aktualna. Magdalena Drab, utytułowana 
legnicka dramatopisarka, pod kierunkiem Piotra Cieplaka, re-
żysera  Teatru Narodowego w Warszawie przygotowała dla po-
trzeb legnickiej inscenizacji w pewnym sensie nowy tekst opar-
ty ściśle na konstrukcji tekstu Stanisława Wyspiańskiego, który 
zawiera liczne fragmenty pierwotnego dzieła, ale tworzy nową 
całość, odpowiadającą problematyce dramatu Wyspiańskiego 
we współczesnym ujęciu. 

▸  16, 22, 23, 24 marca  /  godz. 19.00  /  Teatr Modrzejewskiej
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KALENDARIUM  IMPREZ 
EDUKACYJNYCH,  SPOTKAŃ  
ORAZ  WARSZTATÓW 

▸ od 1 marca  / pon., wtorek, czwartek, piątek
„Biblioteka Przyjazna Maluchom”
- cykl spotkań
Filie Legnickiej Biblioteki Publicznej  /  wstęp wolny  / org. LBP

▸ 1, 8, 15, 22, 29 marca  /  piątek  /  godz. 17.15
Spotkania z ikoną
Klub Mieszkańców „Agatka”  /  wpisowe   / org. KM Agatka

▸ 4, 11, 18, 25 marca /  poniedziałki  / godz. 16.00
Twórcze poniedziałki w MCK
MCK, ul. Mickiewicza  /  wstęp wolny  /  org. MCK

▸ 4 - 8 marca  /  poniedziałek - piątek /  godz. 14.30
Dziewczyński tydzień w Klubie Agatka  
Klub Mieszkańców „Agatka”  /  wpisowe : 10 zł  / org. KM Agatka 

▸ 4 marca  /  poniedziałek /  godz. 16.30
„Super babcia, super dziadek”  
- spotkanie karnawałowe”
Filia DM nr 2 LBP, ul. Pomorska  /  wstęp bezpłatny  /  org. LBP

▸ 7, 14, 21 marca  /  czwartki /  godz. 16.30
„Czwartki w bibliotece”- warsztaty plastyczne
MCK, ul. Rataja  /  wstęp wolny  /  org. MCK

▸ 11 marca  /  piątek /  godz. 17.00
Ceramiczne zające wielkanocne 
SDK Kopernik, ul. Koziorożca  / wstęp: 35 zł  /  org. SDK Kopernik

▸ 14, 28 marca  /  czwartek  /  godz. 9.00, 10.45
„Moje małe muzykowanie”
Filie Legnickiej Biblioteki Publicznej  /  wstęp wolny  / org. LBP

▸ 14, 21, 28 marca  /  czwartki  /  godz. 15.30
„Uwaga! Dobry pies” - dogoterapia dla dzieci 
Klub Mieszkańców „Agatka”  /  wpisowe : 25 zł  /  org. KM Agatka

▸ 15, 22, 29 marca  /  piątki  /  godz.15.00-18.00
Piątki w Galerii Sztuki
Otwarta Pracownia Sztuki/  wstęp wolny /  org. Galeria Sztuki

▸ 15 marca  /  piątek  /  godz. 16.00
Crokinole w Koperniku
SDK „Kopernik”, ul. Koziorożca  / wstęp wolny  /  org. SDK

▸ 15 marca  /  piątek  /  godz. 17.15
„Ceramiczna przygoda” - warszaty
Klub Mieszkańców „Agatka”  /  wpisowe : 35 zł  /  org. KM Agatka

▸ 19 marca  /  wtorek  /  godz. 17.00
„Poznaj swój głos!”- warsztaty wokalne
Klub Mieszkańców „Agatka”  / wpisowe  /  org. KM Agatka

▸ 22 marca  /  piątek  /  godz. 17.15
Laboratorium piernika
Klub Mieszkańców „Agatka”  / wpisowe : 25 zł /  KM Agatka

▸ 25, 27, 29 marca  / poniedziałek, środa, piątek  
„Na folkowo i kolorowo”
Wiosenne warsztaty świątecznej dekoracji
Klub Mieszkańców „Agatka”   / wpisowe : 25 zł /  KM Agatka

Duszpasterstwo Ludzi Pracy ‘90  ul. Rataja 23, kontakt@dlp90.pl

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

Klub Mieszkańców „Agatka” ul. Artyleryjska 40f, tel. 76 723 09 83

Legnicka Biblioteka Publiczna ul. Piastowska 22, tel. 76 722 60 21

Legnickie Centrum Kultury ul. Chojnowska 2, tel. 76 723 37 00

Młodzieżowe Centrum Kultury ul. Mickiewicza 3, tel. 76 723 33 40

MKS Miedź Legnica S.A. Stadion, trybuna C, tel. 76 744 26 67 

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

Muzeum Miedzi ul. Partyzantów 3; tel. 76 862 49 49

Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Najświętszej Marii Panny 7

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

PTTK Rynek 27, tel. 76 856 51 63

PWSZ ul. Sejmowa, tel. 76 723 21 50 

Spółdz. Dom Kultury „Kopernik” ul. Koziorożca 9, tel. 76 723 09 8

Szkolne Schronisko Młodzieżowe ul. Jordana 17, tel. 76 862 54 12

Teatr im. Heleny Modrzejewskiej Rynek 39, tel. 76 723 35 04

ORGANIZATORZY IMPREZ

OTWARTA PRACOWNIA SZTUKI
Czy wiesz jak ważna jest plama w świecie sztuki? A może uważasz 
podobnie jak Marcel Duchamp,  że największą sztuką jest dobrze grać 
w szachy? Czy próbowałeś batiku, shibori, linorytu, monotypii, deco-
upage`u, kolażu, asamblażu, lawowania? A może chcesz spróbować 
malarstwa na tkaninie, szkle, tapecie lub sztaludze?  W Otwartej Pra-
cowni Sztuki malujemy, rysujemy, projektujemy, wycinamy, łączymy  
– tworzymy i eksperymentujemy!  

▸  15, 22, 29 marca  /  piątki  /  Otwarta Pracownia Sztuki

BIBLIOTEKA PRZYJAZNA MALUCHOM
Legnicka Biblioteka Publiczna zaprasza do Kącików Malucha, 
gdzie najmłodsi będą się dobrze bawić a ich rodzice i opieku-
nowie dowiedzą się jak spędzać wolny czas wśród książek i ich 
sympatycznych bohaterów. Biblioteczne spotkania maluchów 
to radosny czas zabawy, eksperymentów, odkryć, pomysłów, jak 
twórczo i radośnie spędzić wolny czas z bliskimi. Szczegółowy 
program na stronie LBP: biblioteka.legnica.eu

▸  od 1 marca  /  poniedziałek - piątek  /  filie LBP
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