


NOMINOWANI DO FRYDERYKA!

18 marca Akademia Fonograficzna ogłosiła nominacje do Fryderyków 2021 
w kategoriach muzyki rozrywkowej. Niezwykle miło nam poinformować, że 
szansę na zdobycie statuetki w kategorii Album Roku Blues otrzymała płyta 
zespołu Z Dzielni Chłopcy „Blues z mojej dzielnicy”. Ten debiutancki album 
tria z Zagłębia Miedziowego ukazał się w ubiegłym roku nakładem projek-
tu Czerwone Miasto sygnowanego przez Legnickie Centrum Kultury oraz 
Atrament Records. O Fryderyka za bluesowy album roku powalczy także 
doskonale znany w naszym mieście choćby z występów w ramach Legnica 
Jazz Day Leszek Cichoński za nagraną wspólnie z przyjaciółmi płytę  „Thanks 
Jimi Symphonic”. Pozostałe nominacje to Robert Cichy i jego „Dirty Sun”, 
„Tylko się nie denerwuj” Sosnowskiego, a także „Wolność” – solowy materiał 
zmarłego w lipcu ubiegłego roku długoletniego perkusisty Dżemu, Michała 
Giercuszkiewicza. Akademia Fonograficzna to grono ponad 1500 artystów, 
wykonawców, twórców, producentów, dziennikarzy i przedstawicieli branży 
muzycznej przyznające od ponad 25 lat nagrody muzyczne Fryderyk. Po ogło-
szeniu nominacji rozpoczęła się druga tura głosowania – po jej zakończeniu 
poznamy zwycięzców nagród. Z Dzielni Chłopcy to projekt muzyków znanych 
z innych formacji bluesowych takich jak Obstawa Prezydenta, Midnight Blues 
czy Nocne Boogie.  W 2018 roku wspólna pasja do muzyki połączyła drogi 
gitarzystów Sławka Sobieskiego i Pawła Wawrzyniaka oraz wokalisty Jarka 
Saniewskiego. Cechą charakterystyczną tria stało się akustyczne brzmienie 
gitar. Na repertuar zespołu składają się utwory własne, jak i standardy znane 
miłośnikom bluesa i rocka. Na debiutanckim kompakcie znalazło się 9 kompo-
zycji, w tym dwa covery: „Oni zaraz przyjdą tu” i „Key to the Highway”. Gościn-
nie na płycie wystąpili: Bartek Łęczycki na harmonijce oraz raper a zarazem 
realizator nagrań, Robert Luchowski. Z Dzielni Chłopcy występują w składzie: 
Jarek Saniewski – śpiew, Sławek Sobieski – gitara akustyczna, ukulele, Paweł 
Wawrzyniak –  gitara akustyczna
Płyta dostępna jest w Galerii Satyrykon oraz u wydawcy: Czerwone Miasto 
(https://www.facebook.com/czerwonemiasto.legnica/);  e-mail: bgk@lck.art.pl, 
telefon 781612983.
(lck)

Z DZIELNI CHŁOPCY  

Wydawca: 
Urząd Miasta Legnicy 
pl. Słowiański 8, 59-220 Legnica 
tel. 76 721 23 60 
e-mail: promocja@legnica.eu

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

Na okładce: Jan Matejko (1838-1893) 
„Henryk Pobożny, książę Lignicki” 
Drzeworyt A. Zajkowskiego z czasopisma „Kłosy”, 1878
w zbiorach Biblioteki Narodowej; fot. www.polona.pl
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SREBRO!  
Tegoroczna edycja Legnickiego Festiwalu SREBRO odbędzie się w maju i po 
raz kolejny skupi wokół siebie artystów i miłośników współczesnej biżuterii 
artystycznej. Kulminacja wydarzenia przypadnie na 28 i 29 maja. Program 
obejmie wystawy zaplanowane, przygotowane i …odwołane ze względu 
na pandemię w ubiegłym roku. Tym razem – gotowi na różne scenariusze 
– organizatorzy planują wydarzenie w formie hybrydowej, umożliwiającej 
udział bez względu na aktualnie panującą sytuację epidemiologiczną. W Le-
gnicy zorganizowanych zostanie 14 wystaw indywidualnych i zbiorowych, 
przekrojowych i problemowych, prezentujących różnorodne przykłady 
biżuterii artystycznej współczesnych twórców m.in. z Polski, Francji, Belgii, 
Litwy, Niemiec, Słowacji, Holandii, Wielkiej Brytanii i Chin.
W kwietniu ruszą pierwsze srebrne wystawy:

29. Międzynarodowy Konkurs Sztuki Złotniczej 
WCIĄŻ CZŁOWIEK?
Konkurs organizowany w ramach „Legnickiego Festiwalu SREBRO” ma cha-
rakter otwarty i skierowany jest do wszystkich artystów, których zadaniem 
jest przedstawienie pracy na zadany temat – co roku inny – zawierającej 
oryginalną koncepcję twórczą i reprezentujących wysoki poziom artystycz-
ny i techniczny. Preferowane są pomysł, wartość i sens wypowiedzi twór-
czej. Na tegoroczny konkurs przysłano 357 prac 186 artystów z 35 krajów.

MARION DELARUE w cyklu Sylwetki Twórców
Wystawa indywidualna Marion Delarue – artystki pochodzącej z Francji 
stanowi nagrodę przyznaną w 27. MKSZ Iluzja. Marion realizuje swoje 
prace w cyklach zogniskowanych wokół nurtującego ją zagadnienia. Na 
wystawie zostaną zaprezentowane przykłady dzieł z kilku kolekcji, także 
tych najnowszych. W 2019 roku artystka przebywała na półrocznej rezy-
dencji w Villi Kujoyama w Japonii, która dostarczyła jej inspiracji wschodnią 
estetyką i kulturą. Jest autorką licznych wystaw indywidualnych i uczest-
niczką zbiorowych. Jeden z ostatnich realizowanych projektów grupowych 
z udziałem artystki pt. Finding Dodo był prezentowany w ramach New York 
City Jewelry Week.

SREBRNE SZKOŁY
Zainaugurowany w 2001 r. cykl wystaw prezentuje najlepsze europejskie 
akademie, szkoły i wydziały artystyczne specjalizujące się we współczesnej 
biżuterii i designie. Do tej pory zaprezentowano ponad 22 szkoły m.in.  
z Niemiec, Czech, Włoch, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Finlandii, Litwy, Belgii, 
Słowacji, Szwecji, Estonii, Litwy i Polski. W 2021 roku w ramach cyklu za-
prezentowane zostaną 2 uczelnie: Shanghai Academy of Fine Arts (Chiny) 
oraz Akademia Sztuk Pięknych i Dizajnu w Bratysławie (Słowacja).
(GSz)

STARTUJE LEGNICKI FESTIWAL

LEGNICKI FESTIWAL SREBRO 

termin: od 23 kwietnia do 20 czerwca
od wtorku do piątku w godz. 1400–1800 
w soboty i niedziele w godz. 1200–1800

miejsca:  
Galeria Sztuki, pl. Katedralny
Galeria Ring, Rynek
organizator: Galeria Sztuki  
wstęp wolny
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PO BITWIE.

9 kwietnia roku mi-
nie 780 lat od dnia, 
kiedy legnicki książę 
wypowiedział najstar-
sze prawdopodobnie 
słowa zapisane w ję-
zyku polskim. „Gorze 
się nam stało!” (spa-
dło na nas wielkie nie-
szczęście). Wydawać 
by się mogło, że klęska 
militarna i polityczna 
władcy, który przegrał 
bitwę i stracił życie 
pozostanie jedynie  
w pamięci kronikarzy. 
Tak się jednak nie stało. 
Już bowiem starożytni 
udowodnili, iż klęska 

może być zwycięstwem a śmierć na polu bitwy bramą do wiecznej chwały. 
Legnicka Bitwa i jej tragiczny bohater stały się średniowieczną legendą a 
opowieść o niej zaczęła przeistaczać się w mit, któremu stopniowo zaczęły 
towarzyszyć obrazy. 
Czy ukryte w muzealnych kolekcjach i bibliotecznych archiwach obrazy 
Bitwy pod Legnicą są jeszcze dla nas ważne i czytelne?  Zapraszamy do  
obejrzenie plenerowej wystawy obrazów Bitwy 1241 roku, na podróż  
w czasie i opowieść o tym co stało się PO BITWIE, jak tworzyła się wielka 
malarska opowieść o najważniejszym wydarzeniu w historii Legnicy,  
które stało się jej znakiem i symbolem. 
Ponieważ obrazy Bitwy 1241 roku rozsiane są po całym świecie w najzna-
komitszych kolekcjach, na wystawę pozyskano reprodukcje zabytków udo-
stępnione przez  Muzeum Narodowe w  Warszawie, Muzeum Narodowe w 
Krakowie, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Muzeum im. J. Paula Getty`ego 
w Los Angeles oraz Muzeum Miedzi w Legnicy. 
Pokaz otwiera Kodeks Lubiński, łaciński rękopis powstały z inicjatywy księcia 
Ludwika I, prapraprawnuka św. Jadwigi, z okazji setnej rocznicy kanonizacji 
świętej. W 1367 roku spisał go w Lubinie zakonny skryba Mikołaj Pruzio. 
Księgę przechowywano początkowo w Brzegu. W czasie wojny 30-letniej 
trafiła do Czech, by następnie odnaleźć się w Wiedniu. Skonfiskowana przez 
nazistów w 1938 r., została odzyskana przez poprzednich właścicieli i została 
wywieziona do Kanady, by ostatecznie, w 1983 roku trafić do Jean Paul 
Getty Museum w Malibu (USA). Ostatni właściciel zapłacił za nią 150 
milionów marek, a kodeks – wraz ze zbiorami – zapisał narodowi  
amerykańskiemu. 
W średniowieczu Bitwa pod Legnicą była przedstawiana jako walka  
w obronie wiary chrześcijańskiej, a polegli w niej rycerze śląscy jako mę-

ZAPRASZAMY NA PLENEROWĄ WYSTAWĘ 
Z OKAZJI 780-LECIA BITWY LEGNICKIEJ
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czennicy. Dusze księcia i jego towarzyszy unosili do nieba aniołowie, zaś 
Tatarów pożerała paszcza piekielna. 
Tradycję tę kontynuowały dzieła powstałe w epoce baroku m.in. wielki cykl 
fresków Kosmy Damiana Asama umieszczony na sklepieniach kościoła 
w Legnickim Polu. Dzieło znakomitego malarza i architekta z Bawarii 
zachwyca wspaniałością barw i mistrzowskim opanowaniem malarstwa 
iluzjonistycznego. Zespół fresków zdobiących sklepienie świątyni opo-
wiada o triumfie Krzyża, który do ostatecznego duchowego zwycięstwa  
i zbawienia wiedzie poprzez cierpienie i ziemską ofiarę, jaką jest przegrana 
i śmierć księcia Henryka. 
Większość dzieł zaprezentowanych na plenerowej ekspozycji to dzieła 
polskich artystów. Znalazł się wśród nich unikatowy obraz zapomnianego 
warszawskiego artysty, Ignacego Gierdziejewskiego, który jest autorem 
jedynego przedstawienia  legnickiej bitwy w XIX-wiecznym  malarstwie 
polskim. Jego niezwykły obraz przedstawia walkę duchów, moment, 
kiedy to, w noc po Bitwie, z pobojowiska powstają zjawy wojowników,  by 
dalej toczyć walkę. Niezwykły, dramatyczny spektakl ukazuje unoszące się 
ponad polem bitwy mary zabitych Tatarów  walczące zaciekle z duchami 
chrześcijańskich rycerzy, podczas  gdy kolejni wojownicy powstają  ze 
śmiertelnego snu. 
Na wystawie nie zabrakło również obrazów Jana Matejki i projektów Sta-
nisława Wyspiańskiego, artystów którzy zawładnęli zbiorową wyobraźnią 
Polaków. Do nieznanych szerokiej publiczności dzieł należy seria akwarel 
wykonanych przez Aleksandra Lessera, malarza i rysownika związanego   
z warszawskim tygodnikiem „Kłosy”. Inspiracją dla jego, w większości  
niezachowanych obrazów i projektów, była studencka podróż w 1834 roku 
do Legnicy i Wrocławia. W rysowniku artysty znalazły się wówczas akwarele 
z widokami legnickiego zamku oraz rysunek płyty nagrobnej księcia, który 
posłużył do stworzenia imaginacyjnego portretu księcia.
Skalę i rozmach Bitwy pod Legnicą oraz portrety jej bohaterów to wielka 
opowieść o tym, jak przez 780 lat pielęgnowano pamięć o wydarzeniu, 
które stało się doniosłym symbolem w historii Śląska i Polski.
(um) 
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ŚLADY PO BITWIE

Nasza wiedza na temat wydarzeń z kwietnia 1241 roku 
opiera się przede wszystkim na relacji kronikarza Jana 
Długosza. Ale czy mamy materialne dowody starcia do 
jakiego doszło na Dobrym Polu, w niedalekiej odległości 
od nowo wybudowanego ceglanego zamku w Legnicy?
Archeolodzy od lat starają się zlokalizować miejsce starcia 
dwóch armii i zweryfikować wiadomości zawarte w prze-
kazie polskiego kronikarza.
Pierwsze znaleziska, które wiązano z bitwą odkrywane 
były w okolicach dzisiejszego Legnickiego Pola jeszcze 
w XIX wieku. Część z nich prezentowano do 1945 roku  
w muzeum znajdującym się w salach dawnego klasztoru 
benedyktyńskiego w Legnickim Polu. Po zakończeniu 

wojny większość z nich zaginęła, znana jest jedynie z reprodukcji.
Pierwsze próby ustalenia lokalizacji miejsca bitwy pod Legnicą w oparciu 
o znaleziska archeologiczne podjęte zostały w związku z 720 rocznicą bi-
twy oraz planowanym otwarciem Muzeum Bitwy Legnickiej w Legnickim 
Polu. Po badaniach pobojowiska pola bitwy na Psim Polu oraz pola bitwy 
pod Grunwaldem, było to kolejne tego typu przedsięwzięcie podjęte przez 
archeologów w historii powojennej Polski.
Opiekę nad badaniami sprawowało Muzeum Śląskie we Wrocławiu z jego 
ówczesnym dyrektorem prof. dr Zbigniewem Hornungiem, Główny Kon-
serwator Zabytków oraz inne instytucje państwowe. Prace miały znaczny 
rozmach i były realizowane pod kierunkiem mgr Stanisława Siedlaka. 
W czasie dwóch sezonów badań (1960-1961) przeprowadzono prace son-
dażowe w sąsiedztwie kościoła w Legnickim Polu, badania wykopaliskowe 
na terenie grodziska w Czarnkowie czy na terenie pól wokół Koskowic  
i Kłębanowic.
Dzięki podjętej w 1960 roku współpracy z dowództwem wojsk lotniczych 
we Wrocławiu, dla obszaru pola bitwy wykonano również serię zdjęć 
lotniczych (561 fotografii), a prospekcją lotniczą objęto obszar ok. 50-70 
km²: pomiędzy Wierzbakiem a Strumieniem Księgienickim, zaczynając od 
Grzybian na północy po Mikołajowice na południu. Wyniki prac publikowane 
były w lokalnej prasie.
Kolejne prace archeologiczne mające na celu lokalizacje miejsca bitwy 
podjęto w 1972 r. Badania te miały znaczny rozmach, prowadzono z wy-
korzystaniem wojska, a dokładnie oddziału saperów przez Dowództwo 
Wrocławskiego Okręgu Wojskowego. Ich realizacja była możliwa dzięki 
uzyskaniu zgody Ministra Obrony Narodowej Generała Broni Wojciecha 
Jaruzelskiego. Badania trwały trzy dni (28-30 marca 1972 roku) i objęły 
swoim zasięgiem obszary gruntów miejscowości Księginice, Kłębanowice, 
Koskowice, Grzybiany, Kunice, Biskupice, Raczkowa, Legnickie Pole, Gnie-
womierz, Bartoszów, Mikołajowice, Wądroże Wielkie Kępy, Biernatki. Ekipa 
badawcza składała się z 36 saperów, w tym 12 z detektorami, dziewięciu 
archeologów (prof. Zdzisław Rajewski, mgr Jerzy Bąbel, Jerzy Halicki, dr 
Jerzy Głosik, mgr Krzysztof Kowalski, mgr Marian Kaczyński, mgr Tadeusz 

LEGNICCY ARCHEOLODZY NA TROPIE BITWY 1241
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Kaletyn, dr Jacek Miśkiewicz), fotografa (Tadeusz Biniewski), pięciu kierow-
ców. W jej dyspozycji wchodziły również dwa samochody gaziki, samochód 
ciężarowy, mikrobus, samochód osobowy oraz helikopter. 
W czasie 28 godzin poszukiwań odkryto 35 stanowisk pochodzących z róż-
nych epok, w tym 15 stanowisk z wczesnego średniowiecza i średniowiecza, 
znaleziono kilka zabytków żelaznych oraz fragment czaszki ludzkiej. 
Prace współfinansowane były ze środków Towarzystwa Przyjaciół Nauk w 
Legnicy oraz Wydział Kultury Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu. 
Archeolodzy kontynuują swoje badania nad lokalizacją pola bitwy z 1241 
roku w XXI wieku. Prace przyniosły pierwsze znaleziska, które datować moż-
na na okres średniowiecza i przypisać z pewną dozą prawdopodobieństwa 
wydarzeniom sprzed 780 lat.
Pierwszych znalezisk dostarczyły prace podjęte w latach 2014-2016 przez 
prof. F. Biermanna z Uniwersytetu w Getyndze oraz dr. D. Nowakowskiego 
z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN we Wrocławiu. Dzięki wykorzystaniu 
wykrywaczy metali udało się odkryć kilkanaście zabytków metalowych – 
głównie grotów, ale również inne elementy uzbrojenia, które łączyć można 
z walczącymi ze sobą 9 kwietnia 1241 roku wojskami.
Nowych znalezisk dostarczyły również prace zainicjowane w 2018 roku 
przez Stowarzyszenie Historyczno-Eksploracyjne Księstwa Legnickiego. 
Prowadzone są one we współpracy z Muzeum Miedzi w Legnicy oraz Fun-
dacją Archeologiczną Archeo. W czasie czterech sezonów badań odkryto 
łącznie kilkaset zabytków, datowanych na okres od epoki brązu po XIX/XX 
wiek, w tym militaria o metryce średniowiecznej. Wśród znalezisk znala-
zły się również: dłuto z epoki brązu, rzymskie monety z II-IV wieku n. e., 
 militaria i elementy umundurowania wojsk z XVIII i XIX wieku, ozdoby  
i elementy stroju, dewocjonalia, numizmaty, zabawki, a także narzędzia  
i przedmioty codziennego użytku.
Mimo trwających od lat badań nie udało się dokładnie zlokalizować miejsca 
wydarzeń z 1241 roku. Być może przyszłe sezony prac pozwolą na odkry-
cie zabytków, które potwierdzą przekaz Jana Długosza dotyczący bitwy 
i śmierci Henryka Pobożnego, przyniosą materialne świadectwa starcia 
sprzed niemal 800 lat. 
dr Tomasz Stolarczyk, kierownik Działu Archeologii Muzeum Miedzi
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ZUPEŁNIE INNY CANTAT!

„Wiemy już, kiedy w tym roku odbędzie się Legnica Cantat. Na naszym 
Festiwalu Chóralnym widzimy się 19 i 20 listopada” – mówi Dyrektor Legnic-
kiego Centrum Kultury, Grzegorz Szczepaniak. Najważniejszym powodem 
zmiany terminu wydarzenia tradycyjnie odbywającego się w miesiącach 
wiosennych jest fakt, że chóry od roku są praktycznie wyłączone z prób, 
przez co nie mogą wystarczająco przygotować się do konkursu.
„Chcemy, żeby nasz festiwal był dla polskich chórów najważniejszy. Cały 
czas byliśmy w kontakcie z dyrygentami i uwzględniliśmy ich obawy  
w kwestii wokalnej formy zespołów, dlatego zdecydowaliśmy się zmienić 
termin wydarzenia. Oczywiście nie mamy gwarancji, jak pandemiczna 
sytuacja będzie wyglądała jesienią, lecz jesteśmy przygotowani na różne 
warianty i ewentualności ustalone we współpracy z Radą Artystyczną. Nie 
chcemy jednak zapeszać i cały czas żyjemy nadzieją, że uda nam się spo-
tkać w »normalnej« formule. Więcej szczegółów będziemy mogli podać 
prawdopodobnie w okolicach wakacji” – przyznaje szef LCK-u.
Choć termin Cantatu został przesunięty na listopad, nikt dziś nie jest  
w stanie przewidzieć, czy miłośnicy muzyki chóralnej będą mogli na żywo 
podziwiać festiwalowe występy. Jak wielokrotnie podkreślali organizatorzy  
i sami wykonawcy, obecność publiczności zupełnie inaczej wpływa na od-
biór zmagań zespołów wokalnych oraz na sam proces planowania imprezy.  
„W związku z pandemią koronawirusa i trudnościami z przygotowaniem 
wydarzeń towarzyszących główną osią Cantatu w tym roku staną się wy-
stępy konkursowe. Mimo wszystko jestem przekonany, że »fajerwerki« 
będą – choćby pod postacią wybitnych wykonań artystycznych, które od 
zawsze są cantatowym wyróżnikiem. Patrząc na całokształt festiwalu, bę-
dzie to jednak zupełnie inny Cantat” – podsumowuje Grzegorz Szczepaniak.
Przypomnijmy, że jubileuszowa, 50. edycja Festiwalu Chóralnego Legnica 
Cantat miała miejsce w 2019 roku. Lutnię im. Jerzego Libana zdobył wów-
czas Zespół Wokalny „Rondo” z Wrocławia pod dyrekcją Małgorzaty Po-
dzielny, a w ramach trwającego 10 dni wydarzenia odbyło się wiele imprez 
towarzyszących, w tym głośny koncert „Age of Sing”, którego największą 
gwiazdą była Katie Melua.
(lck)

TO BĘDZIE
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STREFA DE... #148

Strefa de…#148 to już druga w tym roku odsłona cyklu koncertowego, 
prezentującego szerokie spektrum wykonawców szeroko rozumianej sceny 
rockowej, alternatywnej, niezależnej. Koncert w całości transmitowany 
będzie na żywo na kanale YouTube Legnickiego Centrum Kultury. Podczas 
koncertu wystąpią: 
Zespół WARA! założony w listopadzie 2018 r., przez byłych członków i 
członkinie grup Pro Publico Bono, Ofiary Agrafki, Pozytywna Grupa Reg-
gae, Debil i Banda, Selekcja. Zespół pochodzący z Miłkowic i okolic tworzy 
muzykę z pogranicza hardcore i punk. W kwietniu 2019 roku ukazał się CD 
z materiałem demo live, z koncertu w Pobiednej, wydane przez Abnegat 
Rec. Aktualnie muzycy pracują nad nowym materiałem.
POLISH FICTION czyli buntownicza energia połączona z osiemnasto-
letnim doświadczeniem. Jak sami o sobie mówią, grają mocna muzykę z 
prostym przekazem, a w tekstach nie biorą jeńców. Ich główna droga to 
punk rock, lecz w twórczości grupy, która w 2010 nagrała płytę „ Początek 
i …”, usłyszeć można też reggae, nową falę, a nawet hard rock. Polish Fic-
tion w 2015 roku zajęli drugie miejsce na Hardcore Festival, a rok później 
wygrali 3. Otwarty Złotoryjski Maraton Muzyki Rockowej, w którym główną 
nagrodą była rejestracja albumu. Chojnowianie także organizują w swoim 
mieście imprezę punkową – Punk Rock Live – na którą zapraszają zespoły 
z Dolnego Śląska i innych regionów naszego kraju.
THE VETS
W wyniku szeregu zbiegów okoliczności pod koniec roku 2017 Arturo, Marek 
i Wojtek postanowili wspólnie od czasu do czasu pograć bliżej nie określone 
dźwięki punk/ska/reggae. Nazwa THE VETS to taki „amerykanizm”, chodzi 
o weteranów, a nie weterynarzy. Większość z Vetsów to starsi panowie, 
którzy trochę już  pograli... Po dwóch próbach wystąpili w lutym 2018 na 
imprezie charytatywnej w Legnicy, a potem zamknęli się w piwnicy i zaczęli 
pisać nuty. W marcu 2018 zagrali pierwszy oficjalny koncert we wrocławskim 
klubie Alive. Potem występowali na scenie lokalnej we Wrocławiu i Legnicy. 
Aż przyszła pandemia 2020 i nadszedł czas nagrać płytę, bo publicznie już 
zbyt wiele grać się nie dało.
(lck)

KONCERT  ZESPOŁÓW WARA! 
/ POLISH FICTION / THE VETS

24.04 I godz. 2000

strefa de... #147
WARA! 
POLISH FICTION  
- LIVE  z Sali Maneżowej 
Akademii Rycerskiej  
na kanale You Tube  
Legnickiego Centrum 
Kultury 
org. Legnickie 
Centrum Kultury
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JERZY KOSAŁKA 
DIALOGI 

– ALTERNATYWNA HISTORIA SZTUKI 

Jerzy Kosałka 
DIALOGI – Alternatywna  historia sztuki według Jerzego Kosałki

Termin: do 11 kwietnia, wystawa czynna od wtorku do piątku, 
w godz. 1400 – 1800 w soboty i niedziele, w godz. 1200 do 1800

Miejsce: Galeria Ring, Rynek
wstęp wolny

Wystawa jest prezentacją kilkunastu dzieł sztuki w formie obrazów, rzeźb, 
obiektów i instalacji, które zestawione ze sobą wyrażają ideę dialogu  
z Wielkimi Mistrzami sztuki, najczęściej XX wieku, swego rodzaju „przeko-
marzanie się” z osiągnięciami sztuki, a także z motywami znanymi z kultury 
popularnej. Ich autor – Jerzy Kosałka, jeden z najbardziej uznanych polskich 
artystów działających na przełomie XX i XXI wieku – z charakterystycznym 
poczuciem humoru umieszcza znane wątki w nowych, często zaskakują-
cych, kontekstach, nierzadko odwołując się do społeczno-politycznych 
realiów. To pokaz nie tylko sztuki współczesnej, ale i dystansu, krytycyzmu 
i autoironii, okraszonych nie pozostawiającym złudzeń komentarzem 
twórcy, który wysłuchać można oglądając film z oprowadzania po eks-
pozycji, dostępny na stronie internetowej galeria.legnica.eu. Tematem 
dzieł Kosałki są m.in. wydarzenia z historii najnowszej (np. słynny skok 
Lecha Wałęsy), kluczowe dla sztuki spotkania wrocławskich i światowych 
artystów, dama z gronostajem, fontanna Duchampa, ale też – powielone 
jak w pop-arcie – butelki octu i coca-cola, która stała się CosałColą. Sztuka 
Jerzego Kosałki, figuratywna i narracyjna, często gubi tropy interpretacyjne, 
unikając zaangażowania po określonej stronie i raczej starając się ukazać 
wieloaspektowość konkretnej sytuacji. W prezentowanych pracach ważne 
miejsce przypada takim opowieściom z historii sztuki, które nie istnieją 
dotąd w oficjalnej narracji, a zebrane zostały dzięki licznym rozmowom  
z artystami i historykami sztuki. Dlatego wystawa ukazuje też napięcie 
między oficjalną i nieoficjalną historią sztuki oraz swoiste negocjacje między 
różnymi koncepcjami ujmowania artystycznych dziejów rozgrywających 
się na naszych oczach.
Wirtualna ekspozycja dostępna jest na platformie Kunstmatrix pod tytułem: 
dialogi-alternatywna-historia-sztuki-według-jerzego-kosałki 
(GSz)

Jerzy Kosałka – jeden z najbardziej uznanych polskich artystów działają-
cych na przełomie XX i XXI wieku. Absolwent Państwowej Wyższej Szko-
ły Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. Pracując jako asystent na PWSSP 
we Wrocławiu (1983—1987), przyłączył się do formującej swoje szeregi 
grupy „Luxus”, z którą wspólnie redagował i wydawał art zinowe pismo 
„Luxus”. Twórca porzucił akademickie malarstwo i zaczął tworzyć obiek-
ty oraz instalacje. Po rezygnacji z asystentury uczestniczył we wszystkich 
wystawach grupy, zaliczanej do najważniejszych zjawisk w sztuce polskiej 
przełomu lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. Od roku 1995 pre-
zentuje swoja twórczość na wystawach indywidualnych. Obecnie mieszka 
i pracuje we Wrocławiu.
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KAROLINA JAKLEWICZ 
OJCIEC ODCHODZI

„Ojciec odchodzi“ to wystawa wrocławskiej malarki, która stanowi poże-
gnanie córki z ojcem, będące pretekstem do symbolicznego pożegnania 
starego porządku i refleksji nad współczesnym krajobrazem społeczno - 
kulturowym. Te dwa odejścia – prywatne i publiczne, intymne i społeczne, 
dokonane i dokonujące się – składają się na obraz wystawy.
Wydarzenie zostało zrealizowane po części w formule online. Na stronie 
galeria.legnica.eu można obejrzeć film z wernisażu, który jest okazją do 
wirtualnego spotkania z Autorką podczas otwarcia legnickiej ekspozycji, 
zapoznania się z ideą wystawy oraz jej przesłaniem. W materiale pojawiają 
się także goście z wrocławskiego środowiska akademickiego, którzy są 
obserwatorami nie tylko malarskiej, ale również prozatorskiej twórczości 
Karoliny Jaklewicz. Z kolei na platformie Kunstmatrix dostępna jest wirtu-
alna galeria wystawy.
Obrazy Jaklewicz wypełniają surowe, geometryczne formy, chłodne ko-
lory, gra światła. Jednak nie są one jedynie intelektualną matematyczną 
grą rytmów i płaszczyzn, ale kryją w sobie ładunek emocjonalny. Artystka 
należy do Międzynarodowej Grupy Artystów Posługujących się Językiem 
Geometrii, skupionych wokół Bożeny Kowalskiej.  
Artystkę gościmy w Legnicy po raz drugi. W 2014 roku w Galerii Sztuki  
w Legnicy Karolina Jaklewicz prezentowała wystawę „Metafizyka geome-
trii”. Utrzymane w chłodnej tonacji płótna przedstawiające geometryzujące 
formy i głębię przestrzeni były osobistym pamiętnikiem autorki. Kontynu-
ując dalsze poszukiwania sensów w obrębie malarstwa balansującego na 
granicy abstrakcji, geometrii i metafizyki powróciła do Legnicy z aktualną 
wystawą prac, które powstały w większości na przełomie 2020 i 2021 roku.
(GSz)

Dr hab. Karolina Jaklewicz (ur. 1979 r. w Trzebiatowie). Artystka, kurator-
ka, wykładowczyni, pisarka. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych im. 
E. Gepperta we Wrocławiu, dyplom w 2007 u prof. Stanisława Kortyki.  
W latach 2009-2019 kuratorka programowa Galerii Sztuki Socato, inicja-
torka i kuratorka Przeglądu Młodej Sztuki „Świeża krew”. Ostatnie wysta-
wy malarskie „Konsekwencje” (2018) i „Boli mnie krzyż” (2019) ostrzegały 
przed faszyzacją życia społecznego a kuratorski projekt „Polska Gościn-
ność” zrealizowany w Muzeum Współczesnym Wrocław (2019) konfron-
tował mit polskiej otwartości z obecnym nastawieniem wobec Innych.  
W debiutanckiej książce „Jaśmina Berezy” porusza problem wolności ko-
biet, tożsamości kulturowej i relacji rodzinnych.

KAROLINA JAKLEWICZ
Ojciec odchodzi
termin:  od 4 marca do 18 kwietnia
od wtorku do piątku w godz. 1400–1800 
w soboty i niedziele w godz. 1200–1800

miejsce:  Galeria Sztuki, pl. Katedralny
wstęp wolny
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KRZYSZTOF OKOŃ
MÓJ ŚWIAT. MOJA MODLITWA

Kompozycje, gdzie anioły są równe ptakom, a ptaki aniołom, wydarzenia  
z Biblii, które stają się codziennym doświadczeniem, zwierzęta z „rozum-
nymi pyskami” i kolor oddający nastrój przedstawienia - malarstwo Krzysz-
tofa Okonia trzeba zobaczyć. Trzeba zachwycić się błękitnymi poświatami  
i złotymi mgłami wypełniający obrazy, trzeba przyjrzeć unikatowej technice, 
którą wypracował artysta.  
Cykl prac artysty prezentowanych na wystawie w Muzeum Miedzi stanowią 
w szczególności kompozycje malarskie wykonane na szkle, choć pojawiają 
się też stworzone w drewnie rzeźby.  Ekspozycja dzieli się na cztery części: 
Sceny ze Starego Testamentu, Boże Narodzenie, Dzieje Chrystusa, Święci 
Pańscy.
Warto pamiętać, że twórczość Okonia ma charakter interdyscyplinarny. 
Odnoszący międzynarodowe sukcesy wiolonczelista, w malarstwie artysta 
dopowiada to, co niedopowiedziane w muzyce. 
W dziełach Okonia wyraźnie odczuwa się  inspiracje sztuką ludową,  
a z drugiej strony malarstwem Chagalla.
(MM)

KRZYSZTOF OKOŃ
MÓJ ŚWIAT.  MOJA MODLITWA

termin:  do 1 czerwca, 
od wtorku do piątku w godz. 1000-1700 

oraz w soboty  w godz. 1100-1700

miejsce: Muzeum Miedzi (gmach główny)
kurator: Łucja Wojtasik-Seredyszyn

wstęp: 6, 10 zł (wstęp bezpłatny w soboty  
oraz w pierwszą  środę miesiąca)

organizator: Muzeum Miedzi

BARDZO MŁODA 
KULTURA

BMK to program Narodowego Centrum Kultury, wspierający działania 
kulturalne, społeczne i edukacyjne. Po wsparcie w wysokości 10.000 zł 
mogą starać się trzyosobowe zespoły, składające się z przedstawicieli 
instytucji oświatowych i kulturalnych. Nabór inicjatyw rozpoczął się  
26 marca i potrwa do 5 maja.
Do tej pory Galeria Sztuki w Legnicy była partnerem w dwóch projektach: 
„Ale Murale” oraz „Fahrenheit 451 – interdyscyplinarne warsztaty z nauki 
czytania”. „Ale Murale” to projekt realizowany przez Galerię Sztuki oraz 
II Liceum Ogólnokształcące w Legnicy jesienią 2019 r. W czasie dwumie-
sięcznego cyklu odkryto legnickie (i nie tylko) murale oraz przybliżono 
pojęcie street artu (sztuki ulicy) – jednego z najnowszych odłamów sztuki 
w przestrzeni publicznej, który spopularyzował się niemal na całym świecie. 
Efektem inicjatywy było powstanie muralu w II Liceum Ogólnokształcącym, 
z wizerunkiem patrona szkoły, Stanisława Wyspiańskiego.   
„Fahrenheit 451 – interdyscyplinarne warsztaty z nauki czytania” zrealizo-
wano w Galerii Sztuki w 2020 roku. W ramach „Fahrenheita” odbywały się 
wykłady z zakresu literatury i adaptacji filmowych oraz warsztaty graficzne 
i wideo, podczas których uczniowie zastanawiali się nad miejscem i rolą 
książek i czytelnictwa w kulturze mediów społecznościowych. Efektem 
twórczych działań licealistów z I LO oraz Akademickiego LO w Legnicy 
były wideo¬¬ eseje inspirowane literaturą oraz plakaty prezentowane na 
powarsztatowej, podsumowującej wystawie ich prac w Otwartej Pracowni 
Sztuki (ul. Chojnowska 19).
(GSz)

BARDZO 
MŁODA KULTURA

termin zgłoszeń:  do 5 maja 
organizator: Narodowe Centrum 

Kultury
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SPOTKANIE 
DWÓCH ŚWIATÓW
PAMIĘĆ O BITWIE 
POD LEGNICĄ 1241

Choć toczyła się ponad siedem wieków temu, wciąż budzi emocje i to nie 
tylko historyków. Słynna bitwa pozostawia wiele pytań i nadal podejmo-
wane są próby dotarcia do prawdziwej wersji wydarzeń. 
Wiele faktów o tamtym wydarzeniu można poznać odwiedzając Muzeum 
Bitwy Legnickiej w Legnickim Polu. Bo może i temat jest Legniczanom 
znany, ale z pewnością wiedza ta warta jest uzupełnienia.  Wybierzcie się 
zatem Państwo  do Legnickiego Pola, by poczuć magię tamtych odległych 
czasów i by zastanowić się, jak wpłynęły na historię Polski, Europy. W tym 
roku mija bowiem nie tylko 780. rocznica bitwy, ale także minęło 60 lat, 
odkąd otwarto muzeum upamiętniające ten jeden z nielicznych epizo-
dów, gdy historia Śląska i Polski splotły się z epokowymi wydarzeniami  
w dziejach świata.
Złożona z czterech części ekspozycja jest opowieścią nie tylko o najeździe 
mongolskim na Europę i Polskę, ale zwraca uwagę na okoliczności i skutki 
zderzenia się dwóch nieznanych sobie światów: chrześcijańskiej Europy i 
azjatyckiego imperium. Opowiada o rozwoju imperium mongolskiego w 
średniowieczu, przybliża genezę najazdu mongolskiego na Polskę w XIII w. 
Podejmuje również temat stosunków politycznych w czasie rozbicia dziel-
nicowego w Polsce i rozwój tzw. monarchii Henryków Śląskich. Przybliża 
też źródła, które omawiają wydarzenie, w tym opis sporządzony w XV w. 
przez kronikarza Jana Długosza. Postać księcia Henryka jest centralnym 
wątkiem całej ekspozycji. Wystawa jest też próbą odpowiedzi na pytanie, 
dlaczego bitwa pod Legnicą i śmierć piastowskiego księcia Śląska Henryka II 
Pobożnego stały się trwałym elementem naszej świadomości historycznej, 
tożsamości narodowej oraz regionalnej. Ukazuje okoliczności powsta-
wania w ciągu wieków kolejnych elementów tradycji bitwy stanowiącej 
szczególny przykład pamięci zbiorowej zarówno Polaków, jak i Niemców. 
Przypomnijmy, ekspozycja mieści się w XIV-wiecznym pobenedyktyńskim 
kościele, który wg tradycji wybudowano w miejscu, gdzie św. Jadwiga Śląska 
odnalazła zwłoki swojego syna Henryka Pobożnego, poległego w bitwie. 
Miejsce to od czasów średniowiecza miejsce stanowi ważny ośrodek kul-
tywowania pamięci o bitwie. Po remoncie i przebudowie na przełomie lat 
50. i 60. XX wieku obiekt utracił charakter sakralny, ale pełni rolę memorii. 
Od 1961 r. mieści się w nim Muzeum Bitwy Legnickiej, od 1971 r. działa jako 
oddział terenowy Muzeum Miedzi w Legnicy. Dodajmy, że integralną część 
projektu stanowią projekcje oraz interaktywne prezentacje multimedialne. 
Czy rzeczywiście bitwa z 1241 r., choć przegrana, uratowała ówczesny 
świat chrześcijański? Na to pytanie każdy musi odpowiedzieć sobie sam. 
Na pewno jednak zmieniła nie tylko losy Śląska i Europy, ale i horyzont 
kulturowy jej mieszkańców, którzy zainteresowali się światem. Zapraszamy 
zatem na wystawę, która z pewnością też pozwoli poszerzyć zwiedzającym 
horyzonty.
(MM)

MUZEUM BITWY 
LEGNICKIEJ 
W LEGNICKIM POLU 
wystawa stała dostępna 
od środy do niedzieli, 
w godz. 1100-1700

miejsce: Legnickie Pole, 
Plac Henryka Pobożnego
kurator: Konrad Byś
wstęp: 6, 10 zł (wstęp 
bezpłatny w soboty 
oraz pierwszą środę miesiąca)
organizator: Muzeum Miedzi
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POD STALOWYM  
PANCERZEM 

POJAZDY I BROŃ PANCERNA XX WIEKU 
W MINIATURZE

Jak wyglądały i czym się różniły pojazdy oraz broń pancerna, której uży-
wali żołnierze podczas II wojny światowej? Muzeum Miedzi zaprasza na 
wystawę „Pod stalowym pancerzem. Pojazdy i broń pancerna XX wieku 
w miniaturze”. Ekspozycja prezentuje kilkadziesiąt miniatur przedstawia-
jących uzbrojenie polskie, radzieckie, niemieckie i należące do aliantów. 
Broń i pojazdy zostały wkomponowane w sceny z wojennej codzienności, 
ale także w wydarzenia historyczne, co pomaga przybliżyć tamtą rzeczywi-
stość. Obok czołgów widoczne są postaci cywilów, żołnierzy i przywódców, 
pojawia się choćby Adolf Hitler. 
Wśród prezentowanych przedmiotów są tak unikatowe jak „Kubuś”, sa-
mochód pancerny, biorący udział w walkach powstania warszawskiego 
czy – jako akcent poboczny, ale i ciekawostka – US Standard Liberty, 
uczestniczący w wojnie polsko-bolszewickiej.  Z pewnością zainteresowa-
nie  wzbudzi pieczołowicie odtworzony pociąg pancerny. Imponujących 
wymiarów miniatura mierzy prawie dwa i pół metra długości! 
Prace wykonało trzech doświadczonych i cenionych modelarzy: wrocła-
wianin Mariusz Filipiuk, Marek Kałuża z Kalisza oraz mieszkający w Legnicy 
Jana Koralewski. Wszyscy trzej są znawcami militarnej tematyki i laureatami 
konkursów modelarskich.
Legniczanin Jan Koralewski specjalizuje się w miniaturach pojazdów 
pancernych, szczególnie pociągów pancernych II wojny światowej. Jest 
laureatem prestiżowego brytyjskiego konkursu „Scale Modelword” (2000 
r.) oraz autorem poradnika „W świecie dioram”. Współpracował także  
z czasopismami branżowymi, jak „Model Fan”, „Żołnierz Polski” czy „Mini 
Replika”.  Marek Kałuża w ostatnich latach zajmował się głównie wykony-
waniem modeli pojazdów Polskich Sił Zbrojnych na zachodzie. Wielokrotnie 
wygrywał konkursu modelarskie, współpracuje z branżowym magazynem 
„Mini Replika”. 
Modelarz, a zarazem nauczyciel Mariusz Filipiuk wyszkolił w sztuce już kilku 
mistrzów Polski w kategorii juniorów. Jego teksty publikuje wiele polskich 
i zagranicznych czasopism.
Ekspozycja została wzbogacona o materiały edukacyjne przygotowane 
we współpracy z wrocławskim oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej.

(MM)

POD ŻELAZNYM PANCERZEM. 
POJAZDY I BROŃ PANCERNA II WOJNY ŚWIATOWEJ W MINIATURZE

termin:  do 15 czerwca, od wtorku do piątku, w godz. 1000-1700, 
w soboty w godz. 1100-1700 (jeśli instytucje będą otwarte)

miejsce: Muzeum Miedzi, Akademia Rycerska
kurator: Marek Żak

wstęp: 6, 10 zł (bezpłatny wstęp w soboty oraz pierwszą środę miesiąca)
organizator: Muzeum Miedzi
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Miedzioryty świetnego grafika Krzysztofa Skórczewskiego są częścią 
wystawy „Nasze najnowsze 2019”. Prezentuje ona przedmioty, które nie-
dawno stały się własnością muzeum. Każdy z nich ma ciekawą historię, ale 
miedzioryty trzeba zobaczyć, bo artystów pracujących w tej wymagającej 
technice jest niewielu. Warto wiedzieć, że praca nad jedną płytą trwa 
niekiedy nawet trzy miesiące. Grafik przy pomocy rylców tworzy na niej 
rysunek, następnie pokrywa go farbą i odbija na papierze przy użyciu prasy. 
Krzysztof Skórczewski od urodzenia związany jest z Krakowem. Tam się 
urodził w 1947 r., tam studiował na Akademii Sztuk Pięknych, tam do dziś 
tworzy. Natomiast nasze muzeum, jako jedyne, może się pochwalić zbio-
rem wszystkich prac artysty. Dodajmy, że ekspozycja „Nasze najnowsze 
2019” prezentuje wiele innych interesujących przedmiotów. Są wśród nich 
unikatowe monety, gliniane naczynia z epoki brązu, wykonane na bazie 
miedzi dzieła sztuki, m.in. rzeźby i przedmioty użytkowe, a także fotografie, 
akwaforty i inne przykłady sztuk wizualnych, wśród nich rycina z portre-
tem niemieckiego malarza Adolpha Menzla (1815-1905), znanego twórcy 
obrazów o tematyce historycznej, który urodził się w Legnicy.
(MM) 

NASZE NAJNOWSZE...
ZABYTKI, ZABYTKI, ZABYTKI

NASZE NAJNOWSZE…   ZABYTKI, ZABYTKI, ZABYTKI
termin:  do 30 kwietnia, wt.-pt. w godz. 1000-1700, w soboty w godz. 1100-1700

miejsce: Muzeum Miedzi (gmach główny)
kuratorzy: Łucja Wojtasik-Seredyszyn,  Konrad Byś

wstęp: 6, 10 zł (wstęp bezpłatny  w soboty oraz pierwszą środę miesiąca)
organizator: Muzeum Miedzi

Niegdyś była przeznaczona dla młodzieży szlacheckiej. Proklamowana  
w 1709 r. początkowo istniała jako Józefińska Królewska Akademia Rycerska 
w Legnicy. Od początku funkcjonowania do końca tzw. czasów pruskich, 
czyli roku 1811 przewinęło się przez jej mury ponad tysiąc uczniów. Pocho-
dzili ze Śląska: monarchii habsburskiej i państw niemieckich oraz Rzeczy-
pospolitej. Kształcili się tu m.in. Lubomirscy, Zamoyscy, Szembekowie, 
Ossolińscy, Ponińscy.  Po wojnie obiekt w polskie ręce trafił dopiero w 1978 
r., od kilku lat, po gruntownym remoncie,  służy legnickim instytucjom kul-
tury i oświaty. O historii tej elitarnej szkoły i cennego zabytku architektury 
baroku na Dolnym Śląsku opowiada wystawa „Akademia Rycerska. Dzieje 
gmachu i instytucji”.  Monumentalny gmach, którego właścicielami byli 
Austriacy, Niemcy, Rosjanie i Polacy, to znakomite miejsce, by poznać nie 
tylko historię akademii, ale i burzliwe dzieje Europy. Wybrzmi to tym lepiej, 
że ekspozycja jest prezentowana właśnie w budynku akademii, który – co 
wiedzą wszyscy legniczanie – w części należy do Muzeum Miedzi. Wystawę 
tworzą ikonografia, portrety studentów i dzieła osób związanych ze szkołą, 
także dokumenty oraz przedmioty kultury materialnej ówczesnych czasów.
(MM)

AKADEMIA RYCERSKA 
DZIEJE GMACHU I INSTYTUCJI
wystawa stała czynna od wtorku do piątku 
w godz. 1000-1700, w soboty w godz. 1100-1700

miejsce: Muzeum Miedzi (Akademia Rycerska)
kurator: Grażyna Humeńczuk

wstęp: 6, 10 zł 
(wstęp bezpłatny w soboty oraz 1. środę miesiąca)
organizator: Muzeum Miedzi

AKADEMIA RYCERSKA
DZIEJE GMACHU I INSTYTUCJI
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Legnica, Ścinawa, Głogów, niby podobne, ale momentami trudne do 
rozpoznania. Na spacer po najbliższej okolicy zabiera nas wystawa  
w Muzeum Miedzi, która prezentuje prace Edwarda Dwurnika, malarza 
kontrowersyjnego i wybitnego. Nie będzie to jednak miła wędrówka po 
pięknych miejscach. Dwurnika nie interesuje bowiem okładkowy pejzaż, 
lśniąca architektura czy ładna buzia. Nie poluje też za interesującym tema-
tem. Opisuje tylko konkretne życie konkretnych ludzi - tak skomentowała 
twórczość malarza jedna z bliskich mu osób. Twórczość tego jednego  
z najbardziej rozpoznawalnych polskich artystów można więc  porównać 
do swoistej wycieczki po realnych miejscach i po historycznych wydarze-
niach. Porusza tematy społeczne, obyczajowe i polityczne. W twórczości 
Edwarda Dwurnika można odnaleźć wpływy przede wszystkim Nikifora, 
ale także Jana Matejki oraz niemieckich ekspresjonistów czy rodzimych 
socrealistów. Warto zarezerwować pół godziny, by przyjrzeć się obrazom 
malarza, choćby dlatego, że wystawa „Wątki lokalne” to zestaw kompozycji 
obrazujących miejsca i zdarzenia związane głównie z Dolnym Śląskiem. 
Dodamy, że wśród prezentowanych na niej obrazów są między innymi 
te odnoszące się do pamiętnych wydarzeń lubińskich w sierpniu 1982 r. 
(MM)

DWURNIK. WĄTKI LOKALNE
wystawa czynna do 30 kwietnia, 

od wtorku do piątku w godz. 1000-1700, 
 w soboty w godz. 1100-1700

miejsce: Muzeum Miedzi (gmach główny)
kurator: Grażyna Humeńczuk

wstęp: 6, 10 zł (wstęp bezpłatny w soboty  
oraz pierwszą środę miesiąca)
organizator: Muzeum Miedzi

DWURNIK 
WĄTKI LOKALNE 

Artyści zawsze poszukiwali trwałego podłoża dla swej twórczości, by prze-
trwała na wieczność. Czasy Odrodzenia i świadomość własnej wartości skło-
niły malarzy do eksperymentów i kazały sięgnąć po wytrzymałe materiały. 
Ponieważ miedź w XVI w. stała się bardziej dostępna, malarze, jako podłoża 
malarskiego zaczęli używać także blachy miedzianej. Zapewne nikogo nie 
zdziwi, że pierwsi na miedzi zaczęli malować Włosi, ale wkrótce metoda ta 
rozpowszechniła się w całej Europie. Muzeum Miedzi ma w zbiorach kilka 
obrazów wykonanych w taki sposób. Ciekawym przykładem malarstwa na 
miedzi jest ołtarzyk ze sceną Ukrzyżowania. Wyjątkowość dzieła polega 
na tym, że łączy sztukę z rzemiosłem. Mówi nam też wiele o religijności 
tamtej epoki. Ołtarzyk był bowiem przedmiotem mogącym towarzyszyć 
właścicielowi w podróży, służył też do domowych praktyk religijnych. 
Unikatową sztukę „z miedzi” możemy poznać na wystawie „Miedź. Dzieje 
niezwykłego metalu”. Ekspozycja jest opowieścią o fenomenie miedzi, 
ludziach, którzy wpisali się w jej historię, o sposobach jej wykorzystania. 
Przedstawia właściwości miedzi, technologię produkcji oraz dziedziny,  
w których pozostaje niezastąpiona. Prezentowane są tu minerały miedzi 
z całego świata, sprzęty używane w górnictwie i hutnictwie, także zabytki 
archeologiczne. Obok rękodzieła i różnorodnych przedmiotów użytkowych, 
czasem wręcz zaskakujących, na wystawie znajdziemy bogaty zbiór dzieł 
sztuki (miedzioryty, malarstwo na miedzi, rzeźba brązowa, emalie, polskie 
złotnictwo współczesne). 
(MM)

MIEDŹ. 
DZIEJE NIEZWYKŁEGO METALU 

wystawa stała dostępna od wtorku 
do piątku w godz. 1000-1700,

w soboty w godz. 1100-1700

miejsce: Muzeum Miedzi 
(gmach główny)

kurator: Łucja Wojtasik-Seredyszyn
wstęp: 6, 10 zł (wstęp bezpłatny 

w soboty oraz pierwszą środę 
miesiąca)

organizator: Muzeum Miedzi

MIEDŹ 
DZIEJE NIEZWYKŁEGO METALU 
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TEATRALNY KWIECIEŃ 
ON-LINE
NA YOUTUBE MODRZEJEWSKIEJ

Teatr Modrzejewskiej zaprasza widzów na cztery performatywne czy-
tania, które zostaną odtworzone bezpłatnie na kanale You Tube Teatru  
Modrzejewskiej. W programie:

10 .04I  sobota, godz. 19.00 
WSZYSCY CHCĄ ŻYĆ Hanocha Levina 
„Po tekst Hanocha Levina Łukasz Kos sięga w ramach legnickiego cyklu 
czytań „Modrzejewska szuka komedii”, których jest reżyserem. Po Fre-
drowskiej „Zemście” wybiera komedię z gatunku najczarniejszych, tekst 
gorzki, okrutny, momentami wulgarny i nieodparcie zabawny zarazem, 
wyrywający nam z trzewi ten Gogolowski, podszyty lekkim zawstydzeniem 
rodzaj śmiechu. [...]  Ten projekt zatrzymany w pół kroku między czytaniem 
a gotowym spektaklem, przyłapany w tym procesie przez oko kamery, 
puszczony w świat dzięki globalnej sieci budzi na nowo wciąż tę samą tę-
sknotę, która dokucza nam podczas lockdownu – za żywym, prawdziwym 
teatrem, od którego tutaj dzieli nas naprawdę niewielki dystans, tyle co 
głębokość ekranu.” (Magda Piekarska, Teatralny.pl)

11 .04I  niedziela, godz. 19.00
CHORY Z UROJENIA Moliera 
„Z punktu widzenia widza, to na tym – czyli na swego rodzaju nieprzewi-
dywalności albo, mówiąc wprost, szaleństwie – zasadza się atrakcyjność 
projektu Modrzejewska szuka komedii. Zasiadając przed ekranem nie 
spodziewałem się jednak, że performatywne czytanie Chorego z urojenia 
dostarczy mi aż tyle frajdy. [...] Szalone to było. I szalenie mi się podobało.” 
(Piotr Kanikowski, 24legnica.pl)

17 .04I  sobota, godz. 19.00 
 GOLEC Katarzyny Dworak i Pawła Wolaka 
„To jednak teatr. Trochę jak teatr telewizji, ale nie całkiem. I nie dlatego 
przecież, że w streamingu. Wszystko, czego trzeba – tu jest: i historia z 
napięciami, i charaktery, i kostiumy czyli charaktery (Małgorzata Bulanda), 
i tło-ekran po raz kolejny jako plastyczne tworzywo akcji (Aleksandra Li-
stwan), i rekwizyty (gaśnica!), i muzyka, i aktorzy. Aktorzy. Aktorzy! I tekst, 
który trzyma całość. Co za tekst!” (Adam Kowalczyk, „Gazeta Piastowska”)

18 .04I  niedziela, godz. 19.00
ROZDEPTAŁEM CZARNEGO KOTA PRZEZ PRZYPADEK 
Filipa Zawady
 „Znowuż więc – jak ostatnio w przypadku „Golca”, a jeszcze kilka miesięcy 
wcześniej „Nieba” – zobaczyliśmy prawie gotowy spektakl. Aż trudno uwie-
rzyć, że zrobiony dosłownie w kilka dni. Palcatowi, jak i zapowiadał, udało 
się „przybliżyć klimat tej książki”. Wydobyć na scenie jej charakterystyczny 
tragikomiczny ton. Uzyskać efekt śmiechu, który więźnie w gardle.” (Henryk 
Mazurkiewicz, Teatralny.p)
(www.teatr.legnica.pl)
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SZKIC MA MOC!
Znamy laureatów organizowanego po raz pierwszy przez Legnickie Cen-
trum Kultury konkursu „Szkic ma moc” skierowanego do uczniów, studen-
tów oraz absolwentów szkół i uczelni artystycznych. Do konkursu zgłaszać 
można było zarówno szkicowniki w całości podporządkowane jednemu 
tematowi, jak i wielotematyczne zapiski szalonych miłośników chaosu.
Pracom jury przewodniczył Tomasz Broda – pomysłodawca konkursu 
„Szkic ma moc”, który o idei konkursu powiedział: „Szkicowniki to kopal-
nie pomysłów, często niezrealizowanych, których wartością jest energia, 
świeżość i spontaniczność. Właśnie tu rodzą się idee, z których powstają 
książki, ilustracje i plakaty. Tu widać proces twórczy”.
Po kilkugodzinnych obradach jury, wyłonionych zostało pięciu laureatów. 
Zwyciężczynią została absolwentka ASP w Katowicach Dobrosława Rurań-
ska za szkicownik o tytule „Ryje, mordki, paszcze”.  Tomasz Broda przyznał  
również swoją naBrodę -  specjalną nagrodę dla jedynego spośród wszyst-
kich laureatów, ucznia szkoły średniej – Dawida Lichockiego z Zespołu 
Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego w Opolu. Gratulujemy 
wszystkim laureatom i życzymy, by wszystkim udało się spotkać podczas 
finału Satyrykonu, którego wystawą towarzyszącą będzie właśnie pokaz 
28 zakwalifikowanych szkicowników.
(lck)

56. MIĘDZYNARODOWY 

PLENER CERAMICZNO-
-RZEŹBIARSKI0

W ramach współpracy między Legnickim Centrum Kultury i Bolesławieckim 
Ośrodkiem Kultury  już od 12 kwietnia w Akademii Rycerskiej będzie można 
obejrzeć wystawę, która jest podsumowaniem 56. Międzynarodowego 
Pleneru Ceramiczno-Rzeźbiarskiego, imprezy realizowanej w mieście, 
które od lat jest najważniejszym ośrodkiem artystycznym polskiej ceramiki. 
Plener to impreza o wieloletnich tradycjach i ogromnym potencjale twór-
czym przyciągająca wielu znakomitych artystów zajmujących się tą trudną, 
ale niezwykle atrakcyjną i oryginalną formą sztuki.
Na wystawie zaprezentowane zostaną niezwykłe i efektowne prace: Janiny 
Bany-Kozłowskiej, Joanny Brudzińskiej, Jacka Opały, Marka Zygi, Joanna 
Mysłek-Michnowskiej, Barbary Bednarowicz, Edyty Orlińskiej, Mariusza 
Ochockiego, Martyny Izabeli Woźnicy-Chrostek, Barbary Kozłowskiej-
-Trojnar i Marty Małoszyc. 
(lck)

56. MIĘDZYNARODOWY 
PLENER CERAMICZNO-RZEŹBIARSKI 

wystawa czynna od 12 kwietnia do 5 lipca, od wtorku do piątku w godz. 900-1500

po wcześniejszym zgoszenniu - tel. 76 7233700
miejsce: Akademia Rycerska - hol

wstęp: wolny 
organizator: Legnickie Centrum Kultury, 

Bolesławiecki Ośrodek Kultury
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Po obradach Jury i przyznaniu nagród regulaminowych przyszedł czas na 
nagrody specjalne tegorocznego Satyrykonu, które od wielu lat przyzna-
ją: Prezydent Legnicy, Dyrektor Legnickiego Centrum Kultury, Fundacja 
Satyrykon, Dyrektor Muzeum Karykatury w Warszawie oraz dziennikarze.
W tym roku szczególną uwagę Prezydenta Tadeusza Krzakowskiego zwró-
ciła praca irańskiego artysty Bahrama Arjomandnia, pod tytułem „Family”.
Ta praca ma bardzo mocny wydźwięk. „W czasach, gdy gonimy za karierą, 
skupiamy się na realizowaniu planów, zbyt często zapominamy o kontakcie 
z bliskimi, którzy tego bardzo potrzebują. Choć nasze kontakty z powodu 
pandemii zostały ograniczone, to jednak nic nie stoi na przeszkodzie, by 
chwycić za słuchawkę i móc usłyszeć rodziców, czy dziadków. Zadzwońmy 
do bliskiej osoby. Właśnie teraz. Bo później już możemy nie mieć okazji, by 
z bliską sercu osobą porozmawiać” - mówi prezydent Tadeusz Krzakowski, 
komentując wybór tej pracy. 
Dyrektor LCK Grzegorz Szczepaniak swoją nagrodę przyznaje za najlepszą 
fotografię – otrzymał ją Włodzimierz Staszczyk za pracę „Apogeum”. Przy-
pomnimy tylko, że Staszczyk w ubiegłym roku również otrzymał nagrodę 
Dyrektora LCK. 
„Trzeba być artystą i trzeba być prawdziwym obserwatorem otaczającej 
nas rzeczywistości, by uwiecznić takie momenty na fotografii. To co mi się 
podoba w tej fotografii to fakt, że jest fotografią sytuacyjną, nie sztucznie 
pozowanym zdjęciem. Mam nadzieję i życzę tego nam wszystkim byśmy 
na tą fotografię za kilka lat mogli spojrzeć z dystansem, jako jedynie wspo-
mnienie sytuacji w jakiej teraz jesteśmy, czyli pandemii i izolacji społecznej” 
– wytłumaczył Grzegorz Szczepaniak.
Elżbieta Pietraszko szefująca Fundacji SATYRYKON, nagrodziła pracę 
Janka Janowskiego „Prawdziwa rodzina”. Janek Janowski, znany także jako 
Obywatel Janek zadebiutował na Satyrykonie w 2018 roku – mogliśmy 
wtedy obejrzeć jego wystawę indywidualną w Galerii Satyrykon. Elżbieta 
Pietraszko o nagrodzonej pracy mówi następująco: - Ta praca oddaje 
gigantyczny problem Kościoła globalnie. Nic się nie zmienia w tej kwestii. 
Problem jaki był, takim nadal pozostaje.
Satyrykon od wielu lat współpracuje także z Muzeum Karykatury im. Eryka 
Lipińskiego w Warszawie. Owocem tej współpracy jest nagroda Dyrektora 
Muzeum Karykatury, której przyznawanie zapoczątkował nieżyjący już 
Wojciech Chmurzyński. Od 2014 roku nagrodę przyznawana jest przez 
dyrektor Elżbietę Laskowską, która w tym roku postawiła na pracę Maxa 
Skorwidera „Bo wszyscy Polacy to jedna rodzina”, idealnie oddającą na-
stroje rodaków w ostatnim roku.
Listę nagród specjalnych zamyka nagroda legnickich dziennikarzy  
im. Andrzeja Waligórskiego, którą przyznawano już po raz 29. Zdobył ją 
Sławomir Łuczyński za pracę „Kosiarka”. Nagrodą dla laureata jest przed-
miot – na dziś jeszcze nie określony – ufundowany przez obradujących 
dziennikarzy oraz dyplom autorstwa ubiegłorocznego laureata dzienni-
karskiej nagrody, czyli Krzysztofa Grzondziela.
(lck)

NAGRODY SPECJALNE 

SATYRYKONU 2021

44. MIĘDZYNARODOWA 
WYSTAWA 
SATYRYKON LEGNICA
termin: od 2 lipca 2021 
miejsce: Galeria Satyrykon, 

Galeria RING, 

Muzeum Miedzi - Akademia Rycerska,

 Teatr im. Heleny Modrzejewskiej

organizator: Legnickie Centrum 

Kultury
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CERAMIKA SPRZED TYSIĘCY LAT

Podjęta dwa lata temu współpraca Muzeum Miedzi z wrocławską 
Akademią Sztuk Pięknych owocuje na kilku polach. Dzięki niej w 
Pracowni Konserwacji i Restauracji Ceramiki i Szkła rekonstru-
owane są obecnie artefakty ze zbiorów muzeum, odnalezione 
podczas wykopalisk archeologicznych. 
Chodzi o wyjątkowo cenną ceramikę grobową z epoki brązu, 
którą odkryto w latach 70. XX wieku w Legnicy przy ul. Spokojnej, 
gdzie znajdowało się cmentarzysko kultury łużyckiej pochodzące 
z okresu epoki brązu (1100-750 p.n.e.).  
Restaurowane naczynia wykorzystywano podczas rytuału 
pogrzebowego. Wśród nich jest unikatowa zdobiona waza 
będąca popielnicą na szczątki i pięć podarowanych do grobu 
naczyń, które napełniano pokarmem i składano z nadzieją, że 
to pomoże się przenieść umarłemu do świata przodków. Dary 
ofiarne w trakcie ceremonii napełniać się miały energią, stając 
się w ten sposób talizmanami rytuału. We wspomnianych cza-

sach pochówek ciałopalny był dominującą praktyką funeralną, a ceramika 
jest śladem po zwyczaju, od którego pochodzi nazwa kultury pól popiel-
nicowych. Konserwacja i restauracja naczyń mając zapobiec destrukcji i 
utrwalić strukturę dzieł.
–  Aby przywrócić odnalezionym naczyniom pierwotną formę, należało 
najpierw wiernie odtworzyć brakujące ich fragmenty, co zrobiono wzorując 
się na analogicznych naczyniach z tamtego okresu, a następnie wszystkie 
elementy posklejać w całość. Teraz z powodzeniem będą mogły stać się 
częścią muzealnej ekspozycji – mówi Tomasz Stolarczyk, kierownik Działu 
Archeologii Muzeum Miedzi w Legnicy.  
Prace – prowadzone pod kierunkiem dr Marii Gąsior – stanowią pracę 
magisterską studentki Pauliny Kobieli. Korzyść jest obopólna. Muzeum, 
dzięki współpracy, bezkosztowo otrzyma zrekonstruowane eksponaty, 
studenci natomiast mogą wykorzystać zdobytą w czasie studiów wiedzę 
i doświadczenie.  
(MM)
Fotografie pochodzą z archiwum Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu

PONOWNIE JEST CAŁOŚCIĄ
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W tym roku, legnicka tradycja Wielkiego Piątku zostanie ponownie podtrzy-
mana. Poświęcone przed katedrą jałmużnicze dary - chleb, śledź i grosz,  
przygotowane przez panie ze Stowarzyszenia „Kobiety Europy” trafią do 
Międzyparafialnej Stołówki Charytatywnej im. św. Jadwigi oraz Domu 
Dziennego Pobytu oraz Klubu Senior+ przy ul. Moniuszki.
Impreza, znana pod nazwą „Chleb, śledź i grosz” nawiązuje do zwyczaju, 
który śląska tradycja ludowa związała z kultem św. Jadwigi. Od 552 lat, 
w Wielki Piątek, przybyli do Legnicy ubodzy pątnicy mogli otrzymać od 
urzędników książęcych ważący 0,7 kg bochenek chleba, postnego śledzia 
i drobną monetę. To właśnie ten drobny pieniążek zwany groszem lub 
monetą św. Jadwigi był najgorliwiej pożądany, przypisywano mu bowiem 
cudowną moc odstraszania zła i nieszczęścia. 
W rzeczywistości wielkopiątkowa, legnicka jałmużna - Hedwigsstiftung 
(dosł. fundacja Jadwigi) powstała w 1469 roku, jako pobożne dzieło imien-
niczki wielkiej świętej - Jadwigi (1430-1471), żony księcia Jana I Lubińskiego.  
Nie przetrwał żaden portret piastowskiej księżnej, która ustanowiła tę 
szczególną tradycję i odegrała wielką rolę w zachowaniu Legnicy w dzie-
dzictwie Piastów. W katedrze zachował się jedynie nagrobek jej rodziców 
- księcia legnicko-brzeskiego Ludwika II, wielkiego statysty swojej epoki, 
przyjaciela i dworzanina Zygmunta Luksemburskiego oraz jego drugiej 
żony, Elżbiety Brandenburskiej. 
Po śmierci w 1449 roku księżnej Elżbiety, wtedy już wdowy po księciu 
Ludwiku II, mieszczanie na czele z burmistrzem Bitschenem uznali, iż  
z braku męskiego następcy (Ludwik II miał cztery córki) wygasła męska 
linia Piastów i bezpośrednie rządy nad miastem powinien objąć król Czech, 
jako suweren Śląska. O prawo dziedziczenia upomniała się Jadwiga, która 
wyszła za mąż za swojego bliskiego kuzyna Jana I Lubińskiego (była jego 
ciotką). Chcąc uwolnić się spod władzy zubożałych książąt piastowskich 
legniczanie zmusili Jadwigę do opuszczenia miasta i w 1452 r. złożyli 
hołd koronie czeskiej. Rok później Legnica otrzymała nowy herb miejski  
z czeskim lwem trzymającym klucze. Jednak wysokie podatki oraz wpływy 
husytów szybko zniechęciły legniczan do aliansu z Czechami. W dzień św. 
Jana Chrzciciela 1454 roku spiskowcy aresztowali Bitschena i wypędzili 
przedstawicieli króla Czech. Burmistrza Ambrosiusa Bitschena ścięto 24 
lipca 1454 r. przed legnickim ratuszem. Księżna Jadwiga z synem Fryde-
rykiem, uroczyście witani przez biedotę i duchowieństwo, powrócili do 
Legnicy 4 lipca 1457 roku.   
Potomkowie Jadwigi gorliwie podtrzymywali wielkopiątkową tradycję. 
Co roku, w Wielki Piątek, na dziedzińcu Zamku Piastowskiego rozdawali 
ubogim chleb, śledzie i jadwiżańskie grosze-talizmany. Z czasem liczba pąt-
ników napływających do miasta była tak duża, iż uznano to za zagrożenie. 
Z obawy przed zamieszkami rozdawnictwo przeniesiono za Kaczawę, do 
książęcego folwarku  w Kartuzach. Legnicka tradycja jałmużnicza cieszyła 
na Śląsku tak wielką sławą, że przetrwała wygaśnięcie dynastii pierwszych 
królów Polski. Jej ostateczny kres położyło dopiero, w początku XVIII wieku, 
przejście Śląska pod panowanie pruskie.
(um)

POWRACA LEGNICKA TRADYCJA JAŁMUŻNICZA

CHLEB, ŚLEDŹ I GROSZ

CHLEB, ŚLEDŹ I GROSZ
termin: Wielki Piątek, 

2 kwietnia, godz.1100 
miejsce: Rynek, przed

Katetedrą pw. 

św. Apostołów Piotra

i Pawła 

organizator: Stowarzyszenie 

Kobiety Europy
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NORBERT SARNECKI
SAME ASY - W GALERII SATYRYKON

Wystawa w Galerii Satyrykon jest zbiorem wybranych dzieł dobrze znanego 
mieszkańcom Legnicy artysty - Norberta Sarneckiego. Autor wystawy, 
absolwent i wykładowca poznańskiej Akademii Sztuk Pięknych zadebiu-
tował w naszym mieście w 2004 roku, kiedy to otrzymał złoty medal za 
pracę „Ucieczka z biura”.  W ubiegłym roku został laureatem Grand Prix 
konkursu.  Zwycięska rzeźba „Anomalie klimatyczne” przedstawiające 
żyrafę na łyżwach to praca w dość lekki sposób podejmująca trudny temat 
zmian klimatycznych.  
Autor zapytany o kwestię ważności podejmowanych tematów i misję edu-
kowania swoich odbiorców odpowiada „ Nie ma we mnie poczucia misji 
edukatora; może wobec moich najbliższych trochę spełniam taką rolę, 
pilnując jednak przestrzegania zasad możliwie bliskich „zero waste”. Po 
prostu zderzenie rzeczy, idei wielkich z osobistym mikroświatem czasem 
daje efekty humorystyczne. Zresztą, projektując moje rzeźby, zawsze wy-
bieram ten temat, który mnie rozbawi. Jak już mam się wysilać intelektual-
nie i fizycznie, to przynajmniej nie ze łzami w oczach. Świat Człowieka jest 
wystarczająco ponurym miejscem i ja nie chcę swoimi rzeźbami pogłębiać 
smutku widzów. Od tego mamy mnóstwo innych specjalistów...”
(lck)

NORBERT SARNECKI SAME ASY 
termin:  do 30 kwietnia, 

od wtorku do piątku 
w godz. 1200-1700 oraz 

w soboty w godz. 1000-1400

miejsce: Galeria Satyrykon, Rynek
wstęp: wolny / organizator: LCK

PODEJMIJ  
MULTI WYZWANIE Z OSIR-em

Zastanawialiście się kiedyś, jaka jest odległość między Warszawą a Pozna-
niem w linii prostej? 
To 300 kilometrów. I to właśnie taki dystans trzeba pokonać w nowym, wio-
sennym multi-wyzwaniu legnickiego OSiR-u. Impreza ma charakter wirtual-
ny, czyli każdy uczestnik sam wyznacza sobie miejsce, czas i dzienny dystans 
do pokonania. OSiR zaprasza do aktywności biegowej, Nordic Walking, jazdy 
na rowerze, rolkach, hulajnodze, biegania i maszerowania z psem (można 
łączyć te kategorie). 
Każdy uczestnik wybiera dowolne, bezpieczne miejsce i czas realizacji wy-
zwania. Odległość liczymy samodzielnie. Liczy się dystans, który trzeba po-
konać w 61 dni, przez dwa wiosenne miesiące. 
Impreza startuje 1 kwietnia. Kilometry kręcimy do 31 maja 2021r. Zgłoszenia 
przyjmowane będą mailowo na adres ci@osir.legnica.eu od 27 marca 2021 
do 10 maja 2021 r. poprzez wypełniony formularz uczestnictwa. Na „mecie”, 
każdy uczestnik otrzyma czapkę Finiszera. Po dotarciu do „mety” uczestnik 
przesyła potwierdzenie pokonania dystansu- screen, plik GPS łącznego dy-
stansu z dowolnej aplikacji a z przesłanych zdjęć OSiR przygotuje wspólny 
kolaż „ Muliti wyzwanie w dwa miesiące”. 
(osir)

MULI WYZWANIE Z OSIREM  
termin: 1 kwietnia - 31 maja

zgłoszenia: mailowo na adres ci@osir.legnica.eu, 
od 27 marca 2021 do 10 maja 2021

opłata startowa: 15 zł
organizator: OSiR

22  I



23

MŁODZIEŻOWE 
CENTRUM KULTURY 

12, 19,26. 04I  godz. 1400, 1600  
Kreatywne poniedziałki w MCK
MCK, ul. Rataja / wstęp bezpłatny

6, 13, 20, 27. 04� godz. 1400, 1600

8, 15, 22, 29. 04I godz. 1600

Zajęcia szachowe
MCK, ul. Rataja / wstęp bezpłatny

8, 15, 22, 29. 04I godz. 1400  
Kącik Młodego Ekologa
Przyrodniczo – ekologiczne zajęcia 
dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat.
MCK, ul. Rataja / wstęp bezpłatny

9, 16,  23,  30. 04I godz. 1400, 1600

Imprezy edukacyjne 
„Malowanki – wyklejanki”
MCK, ul. Rataja / wstęp bezpłatny

16.04I
Rejonowy Konkurs Recytatorski 
„Maluchy lubią wiersze” 
dla klas I – III SP ”  – edycja online

16.04I godz. 1100

Wiosenny Turniej Szachowy
MCK, ul. Mickiewicza / wstęp bezpłatny 

22-23. 04I godz. 1630, 1730

Podsumowanie Dolnośląskiego 
Konkursu Plastycznego 
„W magicznym lesie”
MCK, ul. Mickiewicza / wstęp bezpłatny 

24, 25. 03I godz. 1630, 1730

Podsumowanie Konkursu Plastycznego 
„Piękna nasza Polska cała”
MCK, ul. Mickiewicza 

5.04I godz. 1240

MKS Miedź Legnica S.A. vs GKS 1962 Jastrzębie
Mecz 1 Ligi Piłki Nożnej 25 kolejka 
Stadion im. Orła Białego (bez udziału widzów)
org. MKS Miedź Legnica S.A.

10.04I 
UKS Dziewiątka Legnica vs.KPR Ruch II Chorzów
Mecz o mistrzostwo 1 ligi piłki ręcznej kobiet 
- runda rewanżowa, 
Hala OSiR, ul. Lotnicza (bez udziału widzów)
org. UKS 9 Legnica

10.04I godz. 1000 
X Puchar Prezesa 
Dolnośląskiego Okręgowego Związku Pływackiego
Pływalnia Delfinek, ul. Polarna 
org. KS Wankan Legnica

17.04I godz. 1800

 MSPR Siódemka Legnica vs WKS Śląsk Wrocław  
Mecz o mistrzostwo 1 ligi piłki ręcznej mężczyzn 
- runda rewanżowa, 
Hala OSiR, ul. Lotnicza (bez udziału widzów)
 org. MSPR Siódemka Miedź Legnica

24.04I godz. 900 
XXX Mistrzostwa Ziemi Legnickiej 
w Karate Olimpijskim
Hala OSiR ul.Lotnicza
org. KKS Tora Legnica

28.04I 
MKS Miedź Legnica S.A. vs Radomiak Radom
Mecz 1 Ligi Piłki Nożnej 27 kolejka 
Stadion im. Orła Białego (bez udziału widzów)
org. MKS Miedź Legnica S.A.

SPORTOWE
KALENDARIUM

KARATE 
W KLUBIE SZTUK WALKI 
„SHODAN”

Klub Sztuk Walki „Shodan” serdecznie zaprasza  
na treningi karate na boisku przy V LO.
Więcej informacji: shodan_legnica@wp.pl
lub tel. : 605-392-308
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