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90 DZIEŁ NA 90 LAT  

 > Radość malowania jest darem, który pozwala zobaczyć to, co niedostrzegalne. Legnicka artystka Maria  
Rogala podarowała nam na swoje 90-te urodziny niezwykłe światy. Wypełnione kolorami zapomniane mia-
steczka, nastrojowe pejzaże, barwne kwiaty. Obrazy, których urodą możemy po prostu się cieszyć.                

JUBILEUSZOWA WYSTAWA MARII ROGALI 

Malarstwo Marii Rogali zawsze 
było realistyczne, nieco może 
„romantyczne” w nastroju. Lu-
biła sztukę przełomu XIX i XX 
wieku, przyznawała się do stu-
denckich fascynacji twórczością 
Jana Stanisławskiego, pocią-
gały ją nastrojowe krajobrazy, 
które lubiła tropić na plenerach  
i w czasie wakacji, podobnie jak 
inspiracji naturą szukali (bardzo 
już ‚historyczni’) impresjoniści. 
Zawsze lubiła czynność malo-
wania a jej „mocną stroną” było  
i jest po dziś dzień wyczucie kolo-
ru, budowanie kompozycji przy 
pomocy barw, tak zestawionych 
kontrastowo, jak i - w niektórych 
przypadkach - w bardziej ‚ wyci- 
szonej”, stonowanej gamie. Te-
maty też uprawiała tradycyjne: 
pejzaż, martwe natury, kwiaty, 
czasami portrety.
Janina Stasiak

Od 20 sierpnia w Galerii Ring zwiedzać 
można wystawę malarstwa Marii Roga-
li, arystki która od momentu ukończenia  
w latach pięćdziesiątych ubiegłego wie-
ku krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych  
związana jest z Legnicą. 
Maria Rogala, która we wrześniu kończy  

90 lat, zajmuje się przede wszystkim malar-
stwem olejem, akrylem i akwarelą. Na wy-
stawie zobaczymy między innymi sielskie 
pejzaże, kolorowe martwe natury i kwiaty 
– płótna te wzbudzają uczucia nostalgii  
i sprawiają, że chcemy się w tym, trochę już 
niedzisiejszym świecie zanurzyć. Inspiracją 
dla artystki była sztuka okresu Młodej Polski,  
a także malarstwo koloryzmu. Obrazy Marii 
Rogali są powszechnie doceniane nie tyl-
ko przez znawców sztuki, jej realistyczne 
dzieła zdobią wiele legnickich (i nie tylko) 
mieszkań. O ich popularności decyduje za-
pewne spokojna atmosfera i romantyczny 
klimat.
Ekspozycja „90 dzieł na 90 lat” to pokaz 
prac wyjątkowy nie tylko z racji jubileuszu 
malarki, lecz także dlatego, że zobaczymy 
prace dotąd nie wystawiane. Najstarszą 
z nich jest autoportret Marii Rogali z 1953 
roku, wykonany jako praca zaliczeniowa  
z zajęć malarstwa na Akademii Sztuk Pięk-
nych w Krakowie. Wśród wczesnych dzieł 
artystki na wystawie znajdą się także wize-
runki jej córek, rysunki piórkiem, jak rów-
nież gobeliny. Wystawa obejmuje prace 
powstałe w czasie całej kariery artystycznej 
Marii Rogali, także najnowsze – artystka 
tworzy bowiem do dziś.
Maria Rogala urodziła się w 1930 roku we 
Lwowie. Po wojnie wraz z rodzicami przyje-
chała najpierw na Górny, później na Dolny 
Śląsk. Studia rozpoczęła we wrocławskiej 
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 > Legnica, Głogów, Chocianów, Ścinawa w latach siedemdziesiątych XX 
wieku - prowincjonalny, groteskowy, przepełniony osobliwym zgieł-
kiem Dolny Śląsk i dramatyczne wydarzenia lat 80. Wielki malarski  
dokument Edwarda Dwurnika pojawi się w Legnicy.

Edward Dwurnik (1943-2018) to jeden  
z najbardziej znanych i rozpoznawalnych 
polskich malarzy. Był artystą niezwykle 
płodnym, autorem  ponad 5 tysięcy dzieł.
Dosadny realizam i groteskowość jego 
obrazów trafnie opisały polską rzeczywi-
stość lat 70. i 80. XX wieku. Ich charakte-
rystyczny styl – rysunkowa, pospieszna 
forma i „prymitywizm” to efekt fascynacji 
twórczością Nikifora. Znak rozpoznaw-
czy artysty - wielki cykl „Podróże auto-
stopem”, łączy cechy dokumentu i ma-
larstwa symbolicznego, oddając - często 
humorystycznie - szczególną atmosferę 
polskiej rzeczywistości czasów PRL-u.  
W takim właśnie klimacie zrealizowany 
został, prezentowany na wystawie, obraz  
„Legnica” z 1978 roku 
Dzieła Dwurnika towarzyszyły wielkim 
zmianom w Polsce. Tak było, gdy artysta 
cyklem czterech obrazów opowiedział  
o wydarzeniach lubińskich w 1982 roku. 
Trzy  obrazy z tego cyklu, w tym przejmu-
jące „Safari” to trzon legnickiego pokazu. 
Malarz powrócił do tematu totalitaryzmu 
w serii ”Od Grudnia do Czerwca”, gdzie 
uwiecznił  postacie zamordowanych w la-
tach 1981-1989.  Trzy portrety o�ar Zbrod-
ni Lubińskiej prezentowane będą również  
w Muzeum Miedzi. Wystawa Dwurnika, 
uzupełniona o 22 rysunki powstałe w Le-
gnicy w roku 1970, to nie tylko prezentacja 
malarstwa ale wielki spektal historyczny. 
Dowód i symbol naszej historii.

 

▸ Maria Rogala 
90 dzieł na 90 lat 

Termin: do 27 września 
Wernisaż: w piątek, 4 września  
o godz. 1800 (on-line na FB) 
Miejsce: Galeria Ring, Rynek 
Wystawa czynna od czwartku  
do soboty, w godz. 1400 -1800  

oraz w niedziele w godz. 1200-1800 
Wstęp wolny 
Organizator: Galeria Sztuki

 

▸ EDWARD DWURNIK 
WĄTKI LOKALNE 
Termin: od 18 września 
Miejsce: Muzeum Miedzi, 
Kurator: Grażyna Humeńczuk 
Wystawa czynna od środy  
do niedzieli,  w godz. 1200-1600 
Bilety - 6, 10 zł (bezpłatny wstęp  
- w soboty oraz 1. środę miesiąca) 
Organizator: Muzeum Miedzi

PWSSP, a po pierwszym roku przeniosła 
się do krakowskiej ASP. Dyplom uzyskała  
w 1956 roku, w pracowni malarstwa pro-
fesora E. Krychy oraz w pracowni gobelinu 
profesora S. Gałkowskiego. 
Artystka należy do pokolenia, które osie-
dliło się w Legnicy w wyniku splotu powo-
jennych okoliczności. Przez wiele lat zawo-
dowo związana była z oświatą – pracowała 
jako pedagog, metodyk wychowania pla-
stycznego oraz instruktor sekcji plastycz-
nej. Jest członkiem Związku Polskich Arty-
stów Plastyków, a także laureatką trzech 
Nagród Kuratora Oświaty oraz nagrody Dy-
rektora Wydziału Kultury w Legnicy.
Prace Marii Rogali można było oglądać na 
wielu wystawach, także – kilkakrotnie –  
w legnickiej Galerii Sztuki. Pokazy jej malar-
stwa miały miejsce także w wielu miastach 
Polski – między innymi w Jeleniej Górze,  
w Gliwicach i w Warszawie. Ostatnie wy-
stawy malarstwa Rogali odbyły się w Miej-
skiej Bibliotece Publicznej w Złotoryi oraz 
w Domu Kultury Atrium w Legnicy. Jej ob-
razy znajdują się w zbiorach prywatnych  
w kraju, a także w Anglii, Szwecji, Niem-
czech i w Stanach Zjednoczonych.
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Respiciens post te, hominem memento te; 
cave, ne cadas. Oglądając się za siebie, po-
mnij, iżeś człowiekiem; strzeż się, iżbyś nie 
upadł.
Gdy w Starożytnym Rzymie zwycięski wódz 
odbywał triumf, stojący za jego plecami 
niewolnik miał przykazane, co jakiś czas 
powtarzać te właśnie słowa, aby oznajmić 
mu, że lud, który wzniósł go na stanowisko, 
może go stanowiska pozbawić.
Wystawa „Hominem te memento” („Pamię-
taj żeś człowiekiem”) prezentuje niewielki 
zespół prac Józefa Łukomskiego znajdu-
jący się w zbiorach Muzeum Miedzi w Le-
gnicy. Zawiera 7 dzieł. Obraz przestrzenny 
złożony z 5 elementów �guratywnych od 
którego pochodzi tytuł ekspozycji, 5 relie-
fów przestrzennych z cyklu „Epita�a” oraz 
jeden z cyklu „Sarkofagi”.
Eksponowane prace przez 30 lat wchodziły 
w skład stałej ekspozycji historycznej za-
tytułowanej Legnica. „In ictu oculi”. Stano-
wiły artystyczny komentarz i uzupełnienie 
generalnej koncepcji wystawy polegającej 
na poszukiwania egzystencjalnych śla-
dów człowieka. Tym razem uwolnione od 
dotychczasowego kontekstu pozwalają 

 > Każdy nosi w sobie dżumę, nikt bowiem nie jest od niej wolny. Ten cytat Camusa stał się aktualny w czasach 
pandemii, kiedy ciało jest polem wielkiej bitwy ze śmiercią. Podobnie jak dzieła Józefa Łukomskiego... 

na obcowanie z przesłaniem nadanym im  
przez samego artystę.
Józef Łukomski, artysta, malarz, rzeźbiarz 
urodził się 8 lipca 1920 roku w Sławsku 
Górnym w Wielkopolsce. Zmarł 28 kwietnia 
1996 roku w Warszawie. W latach 1950-1955 
studiował sztukę użytkową w Chinach, póź-
niej malarstwo w Akademii Sztuk Pięknych 
w Warszawie, gdzie w 1962 roku uzyskał 
dyplom w pracowni Aleksandra Kobzdeja.
Poszukiwania własnego stylu artystycznej 
wypowiedzi zaowocowały w drugiej poło-
wie lat 60. XX wieku cyklem 25 monumen-
talnych obrazów z tkaniny zatytułowanych 
„Totemy”. Tworzywem tych dzieł były spru-
te i pozszywane lub sklejone ze sobą zno-
szone ubrania.
W 1969 roku powstał obraz przestrzenny 
„Requiem” złożony z 20 elementów �gu-
ratywnych wykonanych z utwardzonych 
ubrań. Kompozycję zawieszoną nad ta�ami 
luster artysta nazwał „teatrem totalnego 
milczenia”. W latach siedemdziesiątych Łu-
komski tworzył z tej samej materii zamknię-
te w ramy obrazy reliefy składające się na 
cykle „Epita�a”, „Sarkofagi” oraz obrazy 
przestrzenne z siedzących lub stojących 
monumentalnych �gur ludzkich zatytuło-
wane „Przemijanie”, „Zbiorowisko”, „Ho-
minem quero”, „Medytacje” i inne. Z tego 
okresu pochodzi także cykl reliefów ścien-
nych „Portrety”. W kolejnych latach stwo-
rzył grupy �gur „Hominem te memento” 
oraz  „Argumentum ad hominem”.
Józef Łukomski przez cały czas brał czynny 
udział w życiu  artystycznym w kraju i na 

świecie, zarówno w wystawach indywi-
dualnych jak i zbiorowych. Był laureatem 
wielu wyróżnień, m.in. nagrody krytyki ar-
tystycznej im. Cypriana K. Norwida, którą 
otrzymał w 1979 roku.
Podsumowując twórczość artysty dr Boże-
na Kowalska w 1996 roku napisała:
„Sztuka Łukomskiego nie jest moralitetem 
ani osądem. Jest �lozo�czną zadumą nad 
losem ludzkim, zadumą pełną tragizmu. 
Wyrażona przez wizję plastyczną daleką od 
ekspresjonistycznego krzyku, przez swo-
ją dyskrecję umiaru i dzięki jej skostniałej 
ciszy skłania do kontemplacji i do re�eksji 
nad sprawami ostatecznymi.”  

 
▸ HOMINEM TE 
MEMENTO 
Józef Łukomski. 
Artysta, malarz, 
rzeźbiarz 

Termin: do 30 września 
Miejsce: Muzeum Miedzi, 
Kurator: Grażyna Humeńczuk 
Wystawa czynna od środy  
do niedzieli,  w godz. 1200-1600 
Bilety - 6, 10 zł (bezpłatny wstęp  
w soboty oraz 1. środę miesiąca) 
Organizator: Muzeum Miedzi
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WARTO OBEJRZEĆ

 > Legnicka katedra 300 lat temu miała tylko jedną wieżę, w Mauzo-
leum posąg księżniczki Karoliny stał odwrócony twarzą do ściany 
a miasta strzegły mury obronne i potężne baszty. To wszystko zoba-
czymy w Muzeum Miedzi, na wielkiej wystawie widoków miasta.   

Druga część prezentowanej w Akademii 
Rycerskiej wystawy „Dawna Legnica. Ob-
razy miasta z kolekcji Muzeum Miedzi” to 
arcyciekawy zbiów widoków legnickich ko-
ściołów, zamku, ratusza i Rynku. 
Najliczniej reprezentowane są wizerunki 
budowli sakralnych, które wyeksponowa-
no w centrum sali. Znalazły się tutaj m.in 
sztychy z widokiem kościoła św. Jana wy-
konane prawdopodobnie na podstawie 
rysunku wrocławskiego architekta Johanna 
Georga Knolla z 1700 roku, które przed-
stawiają nie zrealizowany projekt kościoła 
wraz z kolegium, szkołą i oratorium. Lito-
gra�a z 1841 roku przedstawia wnętrze 
Mauzoleum Piastów legnicko-brzeskich  
w kościele św. Jana po renowacji z 1819 
roku, kiedy to pokryto tynkiem i zamalo-

wano uszkodzone freski. Posąg księżnej 
Karoliny odwrócony tyłem do pozostałych 
rzeźb ustawiony był w ten sposób na jej 
życzenie , w związku ze zmianą wyznania. 
Ozdobą kolekcji są dwie prace legnickiego 
malarza Theodora Blätterbauera ukazują-
ce bryłę oraz wnętrze kościoła p.w. Piotra  
i Pawła przed dziewiętnastowieczną  
przebudową z lat 1892-1894 .
Widok kościoła Mariackiego od strony 
wschodniej powstał około 1820 roku i jest 
dziełem Johanna Wilhelma Schumma (zm. 
w 1865 r.). Świątynię przed pożarem w 1822 
roku spowodowanym uderzeniem pioruna, 
widać zza wyburzonych murów obronnych 
oraz wieży Bramy Wrocławskiej. Po pra-
wej stronie dostrzec można dawny kościół  
Benedyktynek (obecnie I LO), po lewej  

Podczas ostatniego spaceru historyk sztuki, Łucja Wojtasik-Seredyszyn opo-
wie o historii dwóch świątyń, które służyły chwale i pamięci dynastii Piastów.  
Wirtulny spacer zaprowadzi widzów do kościoła Marii Panny, który do czasów 
reformacji był pod stałą opieką legnickich książąt oraz do kościoła św. Jana 
Chrzciciela. W XVII wieku rolę kościoła dworskiego przejął istniejąca tu wcze-
śniej świątynia pofranciszkańska, której prezbiterium przekształcono w Mau-
zoleum Piastów.  Zapraszamy na opowieść o dwóch światach: gotyckim i ba-
rokowym oraz dwóch budowlach: protestanckej i katolickiej, które od wieków 
współtworzą historię Legnicy.

LEGNICKIE SPACERY HISTORYCZNE 2020
Świątynie książąt i mieszczan

nieistniejący kościół Św. Jana Nepomucena 
przy  dworze biskupów wrocławskich. 
Kościół Pamięci Cesarza Fryderyka III, obec-
nie noszący wezwanie św. Jacka który po-
wstał w latach 1905-1908 według projektu 
berlińskiego architekta Oskara Hoßfelda 
prezentowany jest w rysunku opublikowa-
nym w niemieckiej gazecie budowlanej.
Na ekspozycji nie zabrakł również wizerun-
ków zamku. Wśród wielu innych prezento-
wane jest również faksymilowe wydanie 
„Legendy obrazowej o Św. Jadwidze” z 
1353 roku, można zobaczyć legnicki zamek 
podczas oblężenia Mongołów po bitwie 
w 1241r. Rysunek zamku, jakkolwiek fanta-
styczny, jest pierwszym znanym wyobraże-
niem budowli architektonicznej na Śląsku. 

 

▸ DAWNA LEGNICA 
Obrazy miasta 
z kolekcji Muzeum 
Miedzi 

Termin: do 30 stycznia 2021 
Miejsce: Muzeum Miedzi, 
Kurator: Grażyna Humeńczuk 
Wystawa czynna od środy  
do niedzieli,  w godz. 1200-1600 
Bilety - 6, 10 zł (bezpłatny wstęp  
w soboty oraz 1. środę miesiąca) 
Organizator: Muzeum Miedzi

Legnickie Spacery Historyczne 2020 - Świątynie książąt i mieszczan
Termin: 27 września (niedziela),  godz. 1400

Miejsce: FB i YouTube Muzeum Miedzi w Legnicy

▸



6

/MiastoLegnica

Legnicki Informator Kulturalny

Międzynarodowa Kolekcja 
Współczesnej Sztuki Złotniczej 

 > Od lat, właśnie w Legnicy przedstawiamy dowody na to, że okrągły 
przedmiot, który zakładamy na palec może być wysmakowanym dzie-
łem sztuki. A jeśli nie jest wykonany ze srebra, może być z papieru...             

„Interdyscyplinarne warsztaty z nauki czytania” to projekt autorstwa Małgo-
rzaty Dancewicz, który zrealizowany zostanie we współpracy z Galerią Sztuki 
w Legnicy. Tytułowe 451 stopni Fahrenheita z powieści Raya Bradbury’ego to 
– jak czytamy w książce – temperatura, w której zapala się papier. Opowieść 
przedstawia dystopijną rzeczywistość, w której książki są zakazane, a ludzka 
zdolność do samodzielnego rozumowania zanika poprzez zastąpienie komu-
nikacji słownej obrazkową komunikacją mediów masowych.
Na dwumiesięczny cykl intermedialnych działań złożą się: lektura i analiza 
książki i jej �lmowych adaptacji, warsztaty wideo, których efektem będzie  
wideo esej na podstawie pomysłu Bradbury’ego oraz warsztat z konwersji  
tekstu na formę gra�czną. Uczestnicy warsztatów będą poszukiwali odpowie-
dzi na pytania dotyczące tego, jakie jest miejsce dzieła literackiego w kultu-
rze mediów społecznościowych, jakie są czytelnicze preferencje młodzieży, 
czy wciąż jesteśmy w stanie czytać ze zrozumieniem świat, i w końcu, czy  
żyjemy w momencie przełomowym, w którym wizualność wypiera  
tekstualność. Działania podsumowane będą wernisażem i wystawą. Projekt 
realizowany jest w ramach programu dotacyjnego Narodowego Centrum  
Kultury Bardzo Młoda Kultura 2019-2021,

Fahrenheit 451 – interdyscyplinarne warsztaty z nauki czytania
Termin: 1 września - 29 października 
Organizator: Galeria Sztuki w Legnicy

 

Galeria Sztuki zaprasza na pierwszą tak 
obszerną prezentację Międzynarodowej 
Kolekcji Współczesnej Sztuki Złotniczej. 
Legnicka kolekcja to jeden z większych 
zbiorów biżuterii artystycznej w Europie. 
W jej skład wchodzą prace nagradzane  
i wyróżniane podczas Międzynarodowych 
Konkursów Sztuki Złotniczej – głównego 
wydarzenia Legnickiego Festiwalu SREBRO. 

Prace nad utworzeniem stałej kolekcji biżu-
terii rozpoczęły się w 2004 r. Znaczna część 
zbiorów została pozyskana w latach 2013-
2016 dzięki do�nansowaniom Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Obec-
nie kolekcja liczy około pół tysiąca pracw 
zdecydowanej większości powstałych  
w XXI wieku. Kolekcja obejmuje przykłady 
twórczej aktywności na polu biżuterii arty-
stów z różnych zakątków świata. Zobaczy-
my prace wybitnych twórców z Polski i ze 
świata, takich jak m.in. Andrzej Bandkow-
ski, Alain Roggeman i Georg Dobler.  Na 
zwiedzających czeka prawdziwe bogactwo 
dzieł, które zachwycają i zaskakują różno-
rodnością kontekstów, technik, materia-
łów i sposobów myślenia o biżuterii, która 
na przestrzeni lat uzyskała status pełno-
prawnego dzieła sztuki konceptualnej. 
Kuratorskiego wyboru prac dokonał prof. 
Sławomir Fijałkowski, wieloletni generalny 
konsultant Festiwalu.

▸ Action Collection 
 Pokaz Międzynarodowej 
 Kolekcji Współczesnej 
 Sztuki Złotniczej 

Termin: do 25 października 
Wystawa czynna od czwartku  
do soboty, w godz. 1400-1800  

oraz w niedziele w godz. 1200-1800 
Wstęp: wolny 
Organizator: Galeria Sztuki

▸
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Od 1 września w Galerii Satyrykon czynna 
będzie nowa wystawa Izabeli Kowalskiej-
-Wieczorek.
O twórczości znakomitej ilustratorki i saty-
ryczki, absolwentki wrocławskiej ASP sam 
Tomasz Broda napisał: „Ukłucie satyrycznej 
szpili łagodzi znieczuleniem. Jak w rysunku 
z torreadorem, który wbija kolejne ostrza  
w grzbiet byka, osłonięty poduszką. Miękka 
kreska i pastelowe kolory pozwalają artyst-
ce w bezpieczny sposób dotknąć najważ-
niejszych problemów współczesności (…). 
Najciekawsze efekty Kowalska-Wieczorek 
osiąga, kiedy udaje się jej precyzję wyko-
nania połączyć z syntezą przekazu, tak jak 
na rysunku z jeżem, który uznał szczotkę 
za swoją przyjaciółkę i usiadł naprzeciw 
niej do kolacji, przynosząc jej w prezencie 
jabłko (…). Prace Kowalskiej-Wieczorek to 
też popis ilustracyjnej precyzji, widocznej  
w każdym szczególe: korze drzewa, mrowiu 
liści, zabałaganionym pokoiku zapalonego 
rowerzysty, czy wielkomiejskiej panoramie. 
Pomysł, z którym inny artysta rozprawiłby 
się kilkoma zaledwie kreskami, artystka roz-
budowuje w wielowątkową i wielopozio-
mową opowieść. Tak jest np. z zamkniętym 
w klatce wilkiem, który ze smutną rezygna-
cją wpatruje się w kolejny talerz wypeł-
niony mięsem - można spodziewać się, że  
grozi mu śmierć z przejedzenia, tym bar-
dziej, że przed jego klatką zgromadził się 
cały tłum Kapturków, a każda z pyzatych 

OSTRZE PRZEZ PODUSZKĘ

 > „Wojna, susza, wycinka drzew, uzależnienie od elektronicznych mediów, a nawet trwająca właśnie  
pandemia. Ale jest też to, co ponadczasowe i dające nadzieję - jak potrzeba bliskości, przyjaźni, czy miłość  
i prawdziwe oddanie”.  Wszystko to odnajdziemy w obrazach Izabeli Kowalskiej-Wieczorek. 

dziewczynek trzyma przed sobą jakiś pre-
zent dla nieboraka: a to świeżo upieczoną 
babkę, a to gąskę, a to koszyk jajek. Z po-
żeracza małych dziewczynek, król lasu za-
mienił się w otępiałą od smakołyków, roz-
leniwioną i rozlazłą, okiełznaną nadmiarem 
jedzenia ofermę”. Izabela Kowalska- -Wie-
czorek urodziła się w 1955 r. w Toruniu. Stu-
diowała we wrocławskiej  PWSSP. Uprawia 

▸ Izabela  
Kowalska-Wieczorek 
Ostrze przez 
poduszkę

Termin: od 1 września  
do 31 października 
Galeria czynna od wtorku  
do soboty w godzinach:   
wtorek - piątek: godz. 1100-1800 
sobota: godz. 1000-1400  
Miejsce: Galeria Satyrykon,  
Rynek 
Organizator: Legnickie Centrum 
Kultury

malarstwo, gra�kę warsztatową, rysunek, 
rzeźbę tekstylną i gra�kę wydawniczą. Od 
wielu lat jest znaną ilustratorką książek dla 
dzieci, a od 2013 r. zajmuje się również ry-
sunkiem satyrycznym. W dorobku artystki 
są wystawy indywidualne i zbiorowe, kra-
jowe i zagraniczne. Jest laureatką wielu 
konkursów ogólnopolskich i międzynaro-
dowych. 
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 > Ziemie odzyskane czy wyzyskane? Słynna sprawa planów wysadzenia 
zabytkowego mostu w Pilchowicach przywołała - nie po raz pierwszy - 
temat naszej odpowiedzialności za poniemiecką spuściznę. 

Czy zabytek na ziemiach odzyskanych 
jest równie cenny, jak taki sam obiekt  
w Warszawie czy w Krakowie? Jak można 
budować tożsamość polską na ziemiach 
poniemieckich? Czym jest tożsamość  
i dziedzictwo Dolnoślązaków i Dolnego  
Śląska? Czy sprawdzamy się jako gospoda-
rze tych ziem, dbając o to, co zastaliśmy? 

sportowy
WRZESIEŃ

▸ MKS Miedź 
Legnica S.A. vs. 
Resovia Rzeszów 
Termin: 11 września, godz. 1900 
Miejsce: stadion im. Orła Białego 
Wstęp: bilety 
Org.: MKS Miedź Legnica S.A.

▸ MSPR Siódemka 
Legnica vs. KPR 
Ostrovia Ostrów 
Termin: 19 września, godz. 1800 
Miejsce: hala OSiR,  ul. Lotnicza 
Wstęp: bilety 
Org.: MSPR Siódemka Legnica

▸ MKS Miedź 
Legnica S.A. vs. 
Korona Kielce 
Termin: 25 września, godz. 1900 
Miejsce: Stadion im. Orła Białego 
Wstęp: bilety 
Org.: MKS Miedź Legnica S.A.

▸ KAWIARENKA 
OBYWATELSKA  
Poniemieckie 
– ich czy już nasze? 

Termin: 24 września (czwartek), 
godz. 1800 
Miejsce: Art Cafe Modjeska  
Wstęp: bezpłatny 
Organizator: Teatr  
Modrzejewskiej

Gdzie jest granica i co stanowi różnicę, 
która oddziela jeszcze niemieckie od już 
polskiego? W dyskusji weźmie udział Karo-
lina Kuszyk, autorka książki „Poniemieckie” 
(Wydawnictwo Czarne 2019), urodzona  
w Legnicy germanistka i polonistka, absol-
wentka Kolegium Międzywydziałowych In-
dywidualnych Studiów Humanistycznych, 
stypendystka DAAD, tłumaczka literatury 
niemieckojęzycznej (m.in. Ilse Aichinger 
i Maxa Frischa) i trenerka kompetencji 
międzykulturowych. Za „Poniemieckie” 
otrzymała Nagrodę im. Arthura Kronthala 
(Arthur-Krontha-Preis 2020); książkę no-
minowano również do tytułu Legnickiej  
Książki Roku 2019. 

Poniemieckie - ich czy już nasze?

▸ Duszpasterstwo 
Ludzi Pracy ’90
Wykład s. dr Elżbieta 
Raszczyk OSC 
„Psychologiczne 
aspekty świętości 
człowieka”

Termin: 10 września (czwartek), 
godz. 1800 
Miejsce: Para�a pw. Matki Bożej 
Królowej Polski, Plac Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego 1 
Organizator: Duszpasterstwo 
Ludzi Pracy ’90

▸ Narodowy 
 Dzień Sportu 
Termin: 19 września, sobota 
start - godz. 1000 
Miejsce: boiska lekkoatletyczne, 
Park Miejski 
Wstęp: bezpłatny (zapisy) 
Organizator: OSiR

▸ Uroczystość 
wręczenia Nagrody 
im. Henryka 
Pobożnego 
prof. Andrzejowi 
Nowakowi

Termin: 26 września (sobota), 
godz. 1800 
Miejsce: Para�a pw. Matki Bożej 
Królowej Polski, 
plac Kardynała Stefana
 Wyszyńskiego 1 
Organizator: Bractwo Henryka 
Pobożnego
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Spektakl Olsztyńskiego Teatru Tańca to 
opowieść o odkrywaniu komiksowego 
świata pełnego absurdów, bezcelowości 
celowych działań, nierzeczywistości rze-
czywistych sytuacji, lenistwa pracowitych 

www.legnica.eu

Legnicki Informator Kulturalny

PAN KEJK ZAPRASZA DZIECI DO TEATRU
 > Pan Kejk (od angielskiego pancake - naleśnik) to spektakl dla rodzin z dziećmi powyżej 7 roku życia,  
osadzony w komiksowym świecie pełnym absurdów, groteski i niedorzeczności. 

W sumie na piekarskiej scenie wystawiono niemal 280 przedstawień,  
prowadzono tu również codzienną pracę edukacyjną. Scena na Piekarach 
zdobyła ogólnopolską sławę, a zarazem stała się dla mieszkańców osiedla 
miejscem bliskim, swojskim – i potrzebnym. 
Przystanek Piekary powstaje nieopodal dawnej Sceny. Będą się tu odby-
wały warsztaty, spotkania, debaty i projekcje. Organizatorzy mają nadzie-
ję, że to nowe miejsce na kulturalnej mapie miasta stanie się przestrzenią 
niezapomnianych przeżyć.
Działalność Przystanku zainauguruje plenerowa projekcja spektaklu 
„Made in Poland” Przemysława Wojcieszka, kultowego przedstawienia, 
które swoją premierę miało w 2004 roku, właśnie na Scenie na Piekarach.
Po projekcji (ok. godz. 2130) Jacek Głomb porozmawia  o spektaklu i o Pie-
karach z Przemysławem Wojcieszkiem (reżyser i autor tekstu), Małgorza-
tą Bulandą (scenografka spektaklu) i Erykiem Lubosem (aktor, odtwórca 
głównej roli w spektaklu – Bogusia). 

PRZYSTANEK PIEKARY 

 > Projekcją spektaklu „Made in Poland” Teatr Modrzejew-
skiej powraca na Piekary, gdzie z sukcesem działał w la-
tach 2004-2011. Osiedlowa scena była miejscem premiery 
niezwykłych, nagradzanych spektakli, takich jak „Made 
in Poland” Przemysława Wojcieszka, „Dziady” Lecha  
Raczaka i „III Furie” Marcina Libery.

i słabości silnych. Razem z tytułowym  
Panem Kejkiem podróżujemy z Kejkolandii 
do Popolandii, kraju bliskiego i dalekiego 
nam jednocześnie. Pan Kejk, w komikso-
wych okienkach, przegląda kolejne sceny 
codziennego życia mieszkańców. 
Spektakl taneczny „Pan Kejk” zbudowany 
jest wokół spontanicznie wykreowanych 
kompozycji, czerpiących inspiracje z co-
dziennego życia. Warstwa wizualna, niesa-
mowicie barwne kostiumy i prostota formy 
nawiązują do surrealizmu, pop-artu i tra-
dycyjnego komiksu. Tancerze prowokują, 
podsuwają obrazy, resztę pomaga nam od-
czytać nieograniczona wyobraźnia, którą 
widzowie mogą uruchomić od pierwszych 
minut spektaklu.
Drogi Widzu, daj się wciągnąć Popolandii, 
pozwól sobie na nieskrępowaną zabawę  
z własną wyobraźnią, śmiej się w głos, kiedy 
tylko masz ochotę i może spróbuj z tej sur-
realistycznej mieszanki obrazów usmażyć 
niezłego naleśnika...

Projekcja spektaklu MADE IN POLAND

▸ Spektakl familijny 
PAN KEJK

Termin: 20 września (niedziela), 
godz. 1600 
Miejsce: Teatr Modrzejewskiej, 
Scena Gadzickiego 
BIlety: 35 zł, 30 zł 
Organizator: Teatr  
Modrzejewskiej

▸ PRZYSTANEK PIEKARY 
„Made in Poland”
Termin: 6 września (niedziela), godz. 1930 
Miejsce: Scena „Przystanek Piekary”,  
ul. Izerska 36 
Wstęp: bezpłatny 
Organizator: Teatr Modrzejewskiej

– inauguracja
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Kabaret Aktorów Modrzejewskiej 

Z bogatego, liczącego ponad pół tysiąca 
wierszy dorobku Jacka Kaczmarskiego wy-
brane zostały te mniej znane. Powierzono 
je  nieokiełznanej wyobraźni kompozytora 
Łukasza Matuszyka i legnickiego zespołu 
aktorskiego. W kolejnej odsłonie Kabaretu
Aktorów Modrzejewskiej „Piękna Hele-
na” zobaczymy portret zbiorowy współ-
czesnego Polaka, nakreślony w poezji 
Kaczmarskiego - błyskotliwego, nieba-
nalnego diagnosty ludzkich słabości  
i polskich zawirowań historycznych, oby-
czajowych i światopoglądowych. Kaczmar-
skiego, będącego - o czym wie niewielu - 
pisarzem niezwykle dowcipnym, którego 
twórcza osobowość jest o wiele bogatsza  
i bardziej wielowątkowa niż pokutujący 
stereotyp „barda Solidarności”. 

▸ Kabaret Aktorów 
Modrzejewskiej
Portret Polaka 
po szkodzie
Termin:  26, 27 września 
(sobota, niedziela) godz. 19.00 
Miejsce:   Scena Gadzickiego, 
Teatr Modrzejewskiej
Bilety: 40, 35 zł
Organizator:  Teatr 
Modrzejewskiej

Internetowe spotkanie 
z „Balladyną”
„Z wszystkich rzeczy, które dotychczas 
moja mózgownica urodziła, ta tragedia 
jest najlepszą – zwłaszcza że otworzyła 
mi nową drogę, nowy kraj poetyczny, nie 
tknięty ludzką stopą, kraj obszerniejszy niż 
ta biedna ziemia, bo idealny. (…) 

▸ Narodowe Czytanie 
2020 - Balladyna  

Termin: 5 września, godz. 1200-2400  
Miejsce: emisja na stronie 
www.biblioteka.legnica.eu oraz  
w mediach społecznościowych
Organizator: Legnicka 
Biblioteka Publiczna

▸ Spotkanie 
z Bronisławem 
MJ Kamińskim 
oraz koncert   
Romana Havrana

Termin:  11 września 
(piątek) godz. 17.00 
Miejsce:   LBP, ul. Piastowska
Wstęp: bezpłatne wejściówki 
wydawane w LBP od 1 września
Organizator:  Legnicka Bibliteka
Publiczna

Spotkanie z Bronisławem MJ 
Kamińskim, autorem książek 
„Wielość dróg ku prawdzie”, 
„Odwaga dla przyszłości” i in.  
W swych książkach podejmuje 
problematykę prawdy, pozna-
nia, religii, wiary, odwagi. Nie-
rzadko powołuje się w nich na 
fakty z historii Polski i Ukrainy. 
Działa na rzecz pojednania obu 
krajów.
Spotkanie uświetni występ Ro-
mana Havrana (gitara, śpiew).

BIBLIOTEKA ZAPRASZA 

SPOTKANIE 
Z KSIĄŻKĄ 
I MUZYKĄ

Tragedia cała podobna do starej ballady, 
ułożona tak, jakby ją gmin układał, prze-
ciwna zupełnie prawdzie historycznej, cza-
sem przeciwna podobieństwu do prawdy. 
Ludzie jednak, starałem się, aby byli praw-
dziwymi i aby w sercu mieli nasze serca…” 
Tak pisał o swym utworze „Balladyna”  
w liście do matki autor, Juliusz Słowacki.
Legnicka Biblioteka Publiczna zaprasza na 
spotkanie z utworem wielkiego polskiego 
romantyka, tym razem do Internetu. 
Zaproszeni czytelnicy, uczestnicy po-
przednich edycji spotkań z narodową  
literaturą odczytają fragmenty wielkiego 
poematu przed kamerą. Film prezentujący 
rezultaty  tego przedsięwzięcia zostanie 
zamieszczony na portalu You Tube, stronie  
www.biblioteka.legnica.eu oraz w mediach 
społecznościowych Legnickiej Biblioteki 
Publicznej.

PIĘKNA HELENA
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Król Lear jest jednym ze szczytowych osią-
gnięć Szekspira, dramatem-legendą, jak 
sądzi wielu, najlepszą ze sztuk dramaturga 
wszech czasów, „bo właśnie w niej mówi 
on najbardziej serio” (W. Hazlitt). Z arcy-
dziełem tym łączy się ogromna tradycja 
kulturalna, nie tylko sceniczna, ale także 
np. �lmowa (wspomnieć tu należy wybitne 
ekranizacje G. Kozincewa, P. Brooka oraz  
A. Kurosawy). Jego fabuła bywa przedmio-
tem rozlicznych interpretacji, nieraz skraj-
nie od siebie różnych, lecz zgodnych co do 
jednego: wizja Szekspira to jedno z najgłęb-
szych, a zarazem najbardziej pesymistycz-
nych studiów ludzkiej natury. Aby porwać 
się na ten tekst, reżyser musi dysponować 
nie tylko umiejętnościami fachowymi  
i wiedzą o dramacie, ale także ludzkim do-
świadczeniem, tylko ono bowiem pozwala 
przeniknąć motywacje i zachowania posta-
ci. Wybitny znawca Szekspira Henryk Zbier-
ski napisał: „Trzeba być intelektualistą, aby 
w pełni zrozumieć tragiczne losy Hamleta, 

www.legnica.eu

TEATR MODRZEJEWSKIEJ ZAPRASZA

 > „To plaga czasów, w których ślepcom przewodzą szaleńcy” - mówi Lear z legnickiej sceny. A publiczność 
po raz kolejny jest postawiona wobec historii, której nieodparta aktualność każe nam zastanowić się nad  
korzeniami i mechanizmem autorytaryzmu...

na wieczór z Królem Learem

wystarczy być człowiekiem, aby zrozumieć 
głębię cierpienia Leara”. Być człowiekiem: 
tak mało – a jednocześnie tak wiele.
Wyzwanie inscenizacji arcydramatu – wiel-
kie i dla pojedynczego twórcy, i dla obu 
łączących swe siły zespołów teatralnych 
– podejmuje Anna Augustynowicz, reży-
serka utytułowana,  i doświadczona, dla 
której dramaturgia Szekspira jest obok 
nowych, współczesnych tekstów najważ-
niejszym materiałem do pracy scenicznej. 
Minimalizm używanych środków scenicz-
nych, powściągliwość w ukazywaniu reży-
serskiego ego, a przy tym perfekcja i świa-
domość sceny oraz wyczulenie na kwestię 
komunikatywności spektaklu powodują, że  
w jej spektaklach wyraźniej niż gdzie in-
dziej dochodzą do głosu intencje autora. 
Innymi słowy, Szekspir bardziej jest Szek-
spirem, niż to się zwykle zdarza w dzisiej-
szych czasach. Legnicko-opolska kopro-
dukcja będzie piątym spotkaniem Anny 
Augustynowicz z Szekspirem – po zrealizo-
wanych w Szczecinie Romeo i Julii (1995), 
Śnie nocy letniej (2000) i Burzy (2016) oraz 
warszawskiej inscenizacji Miarki za miarkę 
(Teatr Powszechny, 2006). 
W głównej roli – którą kreowali artyści naj-
wyższej miary (w Polsce m.in. Gustaw Holo-
ubek, Jerzy Trela, Andrzej Seweryn, Daniel 
Olbrychski, Zbigniew Zapasiewicz) – wystą-
pi Mirosław Zbrojewicz. „Niewielu aktorów 

odważyło się wcielić w tę postać, która ma 
format postaci Michała Anioła – pisał Giu-
seppe Tomasi di Lampedusa - I chyba żad-
nemu nie powiodło się to w pełni”. 
Resztę obsady wypełnią kobiety, co jest za-
równo przewrotnym odwróceniem trady-
cji elżbietańskiej, jak i grą ze stereotypami 
„męskiej”, patriarchalnej kultury, której Król 
Lear jest niewątpliwym ucieleśnieniem,  
a której rozpad dziś obserwujemy. 

 
▸ Spektakl 
Król Lear 

Termin: 12 września (sobota) 
godz.19.00  - PREMIERA; 
17, 18 i 19 września (czwartek,  
piątek, sobota) ,godz. 19.00 
Miejsce: Teatr Modrzejewskiej  
Scena Gadzickiego 
Bilety: 60 zł (premiera), 40 zł, 35 zł 
Organizator: Teatr Modrzejew-
skiej w Legnicy, Teatr im. Jana 
Kochanowskiego w Opolu

Szekspir odkrywa autorytar-
ny mechanizm sprawowania 
władzy, który dziś nazywamy 
populizmem. Miłość do władzy 
staje się równa miłości do woj-
ny. W tę wojnę wplątana zostaje 
cała społeczność. Inspiracją do 
tego przedstawienia stała się 
książka Jamesa Hillmana Miłość 
do wojny (przeł. J. Korpanty, 
Wydawnictwo Laurum, Warsza-
wa 2017), która przywołuje cy-
tat z Króla Leara: „Czym muchy 
w rękach rozbrykanych chłop-
ców,/ tym my we władzy bogów: 
uśmiercają nas/ dla zabawy”. 
Szekspir ostro przedstawia kon-
�ikty, które wynikają z przemo-
cy mocno zakorzenionej w kul-
turze patriarchalnej. Będziemy 
się zastanawiać, dlaczego dla 
ludzi wojna bywa piękna.

Anna Augustynowicz
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220 lat temu, dokładnie 30 sierpnia 1800 r., 
w Pradze, na świat przyszła ostatnia księżna 
legnicka. Niezwykłe dzieje tej zapomnianej 
postaci mogłyby stać się kanwą roman-
tycznej powieści w duchu Jane Austen. Nie-
stety, bez szczęśliwego zakończenia.
Augusta von Harrach, przyszła księżna le-
gnicka i hrabina von Hohenzollern, mor-
ganatyczna żona króla Prus, Fryderyka Wil-
helma III była córką Ferdinanda Josepha, 
hrabiego von Harrach zu Rohrau und Than-
nhausen (1763-1841) i Christiany z domu 
von Rayski (1767-1830). Jej, mieszkająca  
w Dreźnie, rodzina należała do utytuło-
wanego, austro-czeskiego rodu, który od 
wieków służył Habsburgom. Gen niepokor-
nych małżeństw miała być może po ojcu, 
który wiele lat później zawarł drugie mał-
żeństwo z córką berlińskiego ogrodnika, 
Marianne Sauermann...  
Historia niezwykłego mariażu rozpoczęła 
się w 1822 roku, „u wód”, w czeskich Cie-
plicach, gdzie hrabianka przypadkowo 
spotkała starszego o 30 lat króla Prus. Jej 
młodzieńczy wdzięk, naturalność, takt na-
tychmiast ujęły Fryderyka Wilhelma, który 
od 12 lat był wdowcem.
 Tak rozpoczął się związek, który stał się 
największym towarzyskim skandalem w 
Prusach pierwszej połowy XIX wieku. Na 
przeszkodzie związkowi stanęły nie tylko 
wiek, wyznanie (Harrachowie byli katolika-
mi), ale przede wszystkim ...pierwsza żona. 
Nieżyjąca królowa Luiza Pruska, jej patrio-
tyzm i odwaga okazane podczas wojen na-
poleońskich, były dla wszystkich wzorem. 
Legenda wykształconej Luizy, „matki kró-
lów” była też �larem polityki dynastycznej 
Hohenzollernów, mitem, z którym nie mo-
gła zmierzyć się młoda hrabianka.
Nierówność urodzenia sprawiła, że król 
chciał, aby jego drugie małżeństwo było 
traktowane jako „czysto prywatne”. Jak 
sam nieco okrutnie stwierdził: „druga żona 
nie będzie królową, ale będzie prawowitą 
żoną przed Bogiem i ludźmi”. 
Ślub morganatyczny, który nie dawał 
ewentualnemu potomstwu praw do tytułu  
i dziedziczenia, odbył się tajnie, 9 listopada 

1824 roku w kaplicy pałacu Charlottenburg 
w Poczdamie. Dopiero po dwóch dniach 
monarcha przedstawił onieśmieloną Augu-
stę dworowi. Początkowo para mieszkała  
w ...hotelu, przy berlińskiej Unter den Lin-
den. Fakt, iż król Prus, władca najpotęż-
niejszego wówczas niemieckiego państwa 
ożenił się w sekrecie uznano za oburzający. 
Kronikarz epoki romantyzmu, Karl August 
Varnhagen von Ense zapisał: „nasz król oże-
nił się przedwczoraj. Wiadomość ta uderzy-
ła w nas jak piorun, a większość nie chciała 
w to uwierzyć”. Powszechnie zarzucano 
Harrachom i pannie młodej „brak klasy”. 
Dopiero 25 maja 1826 r. Augusta przeszła 
na wiarę protestancką (protestantką była  
jej matka, katolikami ród ojca). 
Jeszcze w dniu ślubu Fryderyk Wilhelm III 
nadał swojej żonie tytuł księżnej Liegnitz 
i hrabiny von Hohenzollern. Nowa księżna 
otrzymała również zaprojektowany spe-
cjalnie dla niej herb, na którym znalazły 
się biało-czerwone szachownice Piastów  
i biało-czarne Hohenzollernów. 
Sam tytuł  nie wystarczył jednak, by po-
konać opór dworu, którego protokół sy-
tuował Augustę daleko za dziećmi króla  
z pierwszego małżeństwa. Nie poma-
gał również sam król. Hrabina Bernstor� 
wspomina, iż obawiający się ośmieszenia 
w oczach poddanych Fryderyk Wilhelm 
o�cjalnie zachowywał wobec Augusty, 
„chłód, który był naprawdę oburzający. Ni-

CIEKAWOSTKI 
HISTORYCZNE

gdy nie patrzył na nią w obecności innych, 
nigdy z nią rozmawiał…”
O�cjalny dystans, życie w cieniu pierwszej 
żony, królowej Luizy Pruskiej kontrastują 
mocno z radosnym wdziękiem księżnej le-
gnickiej, empatią i taktem, którym promie-
nieją jej portrety. Ich intymny urok wiele 
też mówi o uczuciach króla.
Augusta nie była aktywna politycznie, a jej 
małżeństwo pozostało bezdzietne. Chociaż 
z poświęceniem opiekowała się chorym 
królem, zwłaszcza w ostatnich miesiącach 
jego życia, nie pozwolono jej uczestniczyć 
w pogrzebie męża w berlińskiej katedrze, w 
1840 roku.

Jako wdowa 
mieszkała na-
dal w berliń-
skim pałacu, 
hojnie za-
b ezpie c zona 
wolą zmarłe-
go męża. W 
Poczdamie, w 
pobliżu par-
ku Sanssouci 
przebudowa-
ła willę, która 
do dziś nosi 
miano willi Lie-

gnitz i którą spotkał podobny los, jak nasze 
miasto. Po wojnie została zajęta i zrujnowa-
na przez Armię Radziecką.
Księżna legnicka nigdy jednak nie narze-
kała. Wdowi los osładzały jej podróże do 
kurortów w Szwajcarii, wizyty we Florencji, 
Rzymie i Anglii. Jedynie w jej listach, mię-
dzy wierszmi, można odnaleźć dowody na 
to, jak głęboko czuła się zraniona.
Augusta zmarła podczas pobytu w kurorcie 
Bad Homburg, 5 czerwca 1873 roku. Tam 
również pozostał po niej legnicki ślad - jej  
ulubiona nadmorska ścieżka do dziś nazy-
wana jest „legnicką”.
Ostatnia księżna legnicka spoczęła obok 
swojego męża w mauzoleum poczdam-
skiego parku. Bez nagrobka, bez pamiątko-
wej tablicy. Bezimiennie.

Ostatnia
księżna
legnicka
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MUZYCZNA UCZTA 
organowa w Legnicy

 > Cztery dni muzycznej uczty przygotowanej przez Legnickie Centrum 
Kultury czeka na miłośników organowych dźwięków w ewangelickim 
Kościele Marii Panny oraz Akademii Rycerskiej. 

Na przekór pandemii, legnicką jesień mu-
zyczną ponownie zainauguruje Conversa-
torium Organowe. 
Festiwal organizowany jest od 1986 roku. 
Dla kompozytorów oraz wykonawców  
z kraju i zagranicy to znakomita okazja do 
spotkań i dyskusji, poszukiwań nowych 
rozwiązań w muzyce organowej. 
W tym roku, podczas czterech koncertów, 
kościół Mariacki oraz Sala Maneżowa Aka-
demii Rycerskiej wypełnią się znakomitą, 
rzadko słyszaną muzyką w wykonaniu pol-
skich wirtuozów. 
Pierwszy dzień wypełni przede wszystkim 
muzyka krajowych kompozytorów: Łuka-
sza Wosia oraz patrona legnickiego festi-
walu, zmarłego w 2018 roku prof. Stanisła-
wa Moryto. Usłyszymy utwory na saksofon 
i organy oraz akordeon i organy w wykona-
niu artystów związanych z  Uniwersytetem 
Muzycznym Fryderyka Chopina, którym na 
organach towarzyszyć będzie Michał Sła-
wecki – organista, kompozytor, dyrygent, 
dyrektor artystyczny Legnickiego Conver-
satorium Organowego. 
Dzień drugi to recital organowy Macieja 
Zakrzewskiego, organisty, kompozytora, 
improwizatora związanego z gdańską 
uczelnią, który wykona utwory Oliwiera 
Messiaena, Arvo Pärta, Stanisława Moryto 
oraz zaprezentuje własne improwizacje. 
Koncert Kameralny w Akademii Rycerskiej  
to popis „Chromatophonic Trio” oraz pia-
nistki Phan Ha Ngan. Wieczór wypełnią 
miniatury fortepianowe Stanisława Mory-
to oraz najnowsze dzieła współczesnych 
twórców: Erkki-Sven Tüüra, Andrzeja Kara-
łowa i Ashley John Longa. 
Podczas koncertu �nałowego zespół Scho-

 
34. Legnickie 
Conversatorium 
Organowe 
im. prof. Stanisława Moryto

 ▸ Koncert 
 inauguracyjny 
 „Swojemu 
 Rektorowi”
Termin: 16 września, godz. 1915 
Miejsce: Ewangelicki Kościół  
Marii Panny 
Wykonawcy: Klaudiusz Baran, 
Rafał Grząka, Paweł Gusnar,  
Michał Sławecki

▸ Recital 
 organowy
Termin: 17 września, godz. 1915 
Miejsce: Ewangelicki Kościół  
Marii Panny 
Wykonawcy: Maciej Zakrzewski 

▸ Koncert 
 kameralny
Termin: 18 września, godz. 1915 
Miejsce: Akademia Rycerska,  
Sala Maneżowa 
Wykonawcy: Phan Ha Ngan  
oraz Chromatophonic Trio  
(Andrzej Karałow, Małgorzata 
Wasiucionek, Agata Bąk)

▸ Koncert finałowy  
 „Francuskie  
 inspiracje  
 gregoriańskie” 
Termin: 19 września, godz. 1915 
Miejsce: Ewangelicki Kościół  
Marii Panny 
Wykonawcy: Schola Gregoriana 
Cardinalis Stephani Wyszyński  
oraz Karol Mossakowski (organy)

UWAGA - koncerty odbędą się 
przy OGRANICZONYM UDZIALE 
PUBLICZNOŚCI. Obowiązują wej-
ściówki, dostępne w Galerii Satyry-
kon od 10 września.

Wszystkie koncerty będą transmi-
towane NA ŻYWO na kanale YouTu-
be Legnickiego Centrum Kultury.

la Gregoriana Cardinalis Stephani Wyszyń-
ski przywoła tysiącletnią tradycję chorału 
gregoriańskiego z Katedry Notre-Dame 
w Paryżu oraz katedry w Nantes, jedną  
z najbardziej wyra�nowanych form muzyki 
sakralnej. Usłyszymy improwizacje oparte 
na tematach gregoriańskich, w wykonaniu 
jednego z najwybitniejszych polskich or-
ganistów młodego pokolenia, na co dzień 
przebywającego we Francji – Karola Mos-
sakowskiego. Jak mówi Michał Sławecki 
założyciel zespołu, czołowy polski grego-
rianista: śpiew gregoriański jest „nie tylko 
śpiewem Kościoła, ale jest śpiewem duszy”.
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