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JERZY KOSAŁKA 

 > Kiedy „Bitwa pod Kłobuckiem” znalazła się w podręczniku do języka polskiego dla gimnazjum, gdzie sąsia-
dowała z wierszem Broniewskiego o żołnierzu wracającym z niemieckiej niewoli, wrocławski artysta niepo-
korny - Jerzy Kosałka nieoczekiwanie znalazł się w gronie klasyków. 

DIALOGI – ALTERNATYWNA HISTORIA SZTUKI 

(...) widz nie wie czy nie został 
oszukany, albo wręcz wykpiony, 
czy ma się zachwycać formą, czy 
roztrząsać przesłanie, czy się ob-
razić, śmiać się czy też wreszcie 
ignorować to wszystko. (...)
Ważnym może jeszcze jest fakt, 
że Kosałka nie cofa się przed ba-
lansowaniem na granicy bufo-
nady i autoironii (ocena z czym 
mamy do czynienia zależy głów-
nie od widza), bo czymże jest 
fakt postawienia sobie samemu 
sobie pomnika z wiele mówiącą 
inskrypcją: „Kosałce – Naród”.

Paweł Jarodzki (fragment tekstu  
towarzyszącego wystawie w Galerii 
„13 Muz”, Szczecin 2008)

W katalogu wystawy „Historia w sztuce”  
wrocławski artysta, jeden z najbardziej 
uznanych polskich twórców działających 
na przełomie XX i XXI wieku, tak opisał po-

wstanie w 1986 roku słynnego dzieła „(...) 
postanowiłem zobrazować naszą polską 
wojnę wewnętrzną, która wtedy tak moc-
no ujawniła się w kraju, gdzie linia podziału 

między my i oni przebiegała nie tylko 
na granicy partii politycznych, ale bar-
dzo często też przez środek rodzinne-
go stołu. W tej pracy najbardziej mnie 
zaskakuje, że jest cały czas aktualna. 
Gdy powstawała w 1986 roku, podział 
polskiego społeczeństwa na my i oni 
był bardzo nabrzmiały, ale wydawał 
się przejściowy: toczyła się wewnętrz-
na walka o ustrój. Po 25 latach prze-
mian problem nie tylko nie przestał 
być aktualny, ale wręcz się pogłębił. 
Papier pakowy z takim wzorem znik-
nął ze sklepów w 1989 roku, bo prze-
grał z kolorowym papierem projekto-
wanym komputerowo, ale oni ciągle 
istnieją, a nawet jest ich coraz więcej. 
My też trzymamy się nieźle i na pewno 
im się nie damy”.
Autor dzieła, Jerzy Kosałka, rocznik 
1955, polski współczesny artysta 
multimedialny, w swojej twórczości 
sięga po różnorodne techniki i ma-
teriały. Uprawia performance, malu-
je, rzeźbi, tworzy instalacje, obiekty, 
działa w przestrzeni publicznej. Był 

współtwórcą sukcesu Legendarnej Grupy 
LUXUS, jednego z najciekawszych zjawisk 
artystycznych w polskiej sztuce przełomu 
lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, 
której znakiem rozpoznawczym była inte-
ligentna prowokacja artystyczna, wymie-
rzona w absurdy ówczesnej rzeczywistości. 
A ponieważ czasy się zmieniły a absurdy 
pozostały, Jerzy Kosałka kontunuował swo-
je dzieło przez następne kilkadziesiąt lat 
uczestnicząc w ponad 170 zbiorowych i 55 
indywidualnych pokazach. To klasyk dzieł, 
które - z założenia - z klasyką są w nieustan-
nym dialogu.  
Kosałka jest m.in. autorem obrazu, w któ-
rym logo Coca-Coli przerobione zostało na 
artystyczną sygnaturę - CosalCa. Cykl był 
kontynuowany przez następne lata, kiedy 
to powstały Cosal-Ca Light, Cosal-Ca Men-
thol i Nosal-Ca Zero.
Artysta unika deklaracji ideologicznych ale 
jednostronne, „oczywiste” prawdy rozbraja 
celnie za pomocą własnych dzieł. Instalacja 
„Chłopaki, mam go!” z 2008 roku to ironicz-
ny „wojenny” komentarz przedstawiają-
cy słynną scenę z �lmy „Czterej pancerni  
i pies”, w której „Rudy” zostaje tra�ony 
przez ...niemiecki czołg.
Ironiczna, przewrotna, inteligentna i dow-
cipna twórczości Kosałki nie pozwala wi-
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Tytuł wystawy – E-mocje! – nawiązuje do 
nazwy PROMOCJE, ale także do ambiwa-
lentnych uczuć dotyczących funkcjonowa-
nia sztuki wyłącznie w przestrzeni wirtual-
nej w pandemicznym czasie, jak również 
do silnych emocji, które kojarzymy z jednej 
strony z bezkompromisową twórczością 
młodych artystów, a z drugiej – z ogólno-
polskim konkursem, w którym wygrywają 
najlepsi z nich. 
Na ekspozycję składa się 71 obrazów 68 
artystów, pochodzących ze zbioru Galerii 
Sztuki, gromadzonego od dwudziestu lat 
przy okazji Ogólnopolskiego Przeglądu 
Malarstwa Młodych PROMOCJE. To symbo-
liczna kontynuacja jednego z najstarszych 
w Polsce konkursów malarskich. Wachlarz 
prezentowanych zjawisk jest naprawdę 
szeroki – począwszy od dzieł osadzonych 
w tradycji malarstwa realistycznego, po 
wyszukane, abstrakcyjne formy ekspresji. 
Wielu młodych wówczas twórców, którzy 
wygrali w Legnicy to dziś dojrzali i uznani 
artyści, jak np. Dominik Lejman, Sebastian 
Krok czy Julia Curyło.
Wystawę można oglądać również online, 
nie wychodząc z domu. Galeria udostęp-
niła ją w formie spaceru 3D na profesjonal-
nej platformie Kunstmatrix. W przestrzeni 
trzech wirtualnych sal zapoznać się można 
z każdą z 71 prac, a także szczegółowymi 
informacjami o artystach – obrazom to-
warzyszą bowiem opisy, zawierające noty 
biogra�czne oraz komentarze krytyczne 
jurorów. Wszystkie treści dostępne są także 
w języku angielskim.

 > https://artspaces.kunstmatrix.com/en/exhi-
bition/3464019/e-mocje-e-motions

▸ DIALOGI  
– ALTERNATYWNA 
HISTORIA SZTUKI  
WEDŁUG JERZEGO 
KOSAŁKI 

Termin: do 28 lutego 
Wystawa czynna (jeśli instytucje 
będą otwarte) od czwartku do 
soboty w godz. 1400-1800,  
w niedziele w godz. 1200-1800 
Miejsce: Galeria Ring, Rynek 
Wstęp: bezpłatny 
Organizator: Galeria Sztuki

dzowi na bierną akceptację i obowiązko-
wy „podziw”. Wrocławski artysta stawia 
nas przed klasykiem, oczywistą „prawdą”  
i zmusza do re�eksji. 
Legnicka wystawa prezentuje kilkana-
ście dzieł, które z właściwą mistrzowi Ko-
sałce celnością przewrotnie stawiają nas  
- rozbrojonych z zachwytu i podręczniko-
wych opinii - przed dziełami Wielkich Mi-
strzów. Zapraszamy na wyjątkowy spacer 
po świecie sztuki, niepokojący i inspirujący. 
Paweł Jarodzki pisał: „wyjątkowość  
Kosałki polega na tym, że klucz do jego 
twórczości został zjedzony przez takiego 
małego pieska, który uciekł i wszyscy go 
teraz szukamy.”

E-MOCJE! WIRTUALNY 
SPACER PRZEZ HISTORIĘ 
MALARSTWA MŁODYCH

▸ E-mocje!  
Wirtualny spacer 
przez historię  
malarstwa młodych 

Termin: do 28 lutego 
Wystawa czynna (jeśli instytucje 
będą otwarte) od czwartku do 
soboty w godz. 1400-1800,  
w niedziele w godz. 1200-1800 
Miejsce: Galeria Sztuki, oraz  
platforma kunstmatrix.com  
Wstęp: bezpłatny 
Organizator: Galeria Sztuki

 > W czasie jubileuszu 30-lecia „Promocji” Galeria Sztuki zabiera nas  
w sentymentalną podróż, przez barwną historię młodego ma-
larstwa, podczas której możemy zaobserwować style, kierunki  
i nowe nurty, wyznaczające przyszłość polskiego malarstwa.  



4 Legnicki Informator Kulturalny

FB/Miasto Legnica

„Żyrafa z gorącej Afryki, próbująca jeździć 
na łyżwach? Nogi się jej plączą, minę ma 
przerażoną - bo ta�a lodu zdecydowanie 
nie jest jej naturalnym środowiskiem. Ale to 
cierpiące zwierzę za wszelką cenę próbuje 
dostosować się do tragicznych w skutkach 
zmian klimatycznych, które zgotowaliśmy 
środowisku my, ludzie”. - Tak o dziele lau-
reata ubiegłorocznego Satyrykonu pisali 
jego organizatorzy. Pokaz w Galerii Satyry-
kon to wystawa zdobywcy Grand Prix.
Podejmująca trudny temat zmian klima-
tycznych, pełna gorzkiej ironii rzeźba 
Norberta Sarneckiego „Anomalie klima-
tyczne” w drodze do zwycięstwa poko-
nała 2702 prace 758 autorów z 56 krajów  
świata.
-  Praca ma to coś. Jest świetnie wykona-

 > Już po raz drugi Legnica gości wystawę prac rzeźbia-
rza, którego świetne, pomysłowe prace - małe formy  
i dzieła realizowane w przestrzeniach miejskich  
- skłaniają nas do uśmiechu i zdumy.

na, pomysłowa. Trochę 
bawi, jest zaskakująca i 
świetnie spointowana 
tytułem. Od początku 
była jednym z kan-
dydatów do głównej 
nagrody. Kiedy już w 
ostateczne szranki sta-
nęły rzeźba i bardzo 
dobry rysunek, wy-
wiązała się wśród juro-
rów dyskusja, ale była 
bardzo merytoryczna. 
Decyzja jury nie była 
jednomyślna aczkol-
wiek żyrafa wygrała 
dużą przewagą głosów 
- opowiada Grzegorz 
Szczepaniak, dyrektor 
Legnickiego Centrum 
Kultury.
Jej autor, Norbert Sar-
necki jest absolwentem 
a obecnie wykładowcą 
poznańskiej Akademii Sztuk Pięknych, rzeź-
biarzem który ma duży dorobek artystycz-
ny podparty wieloma nagrodami  i aktyw-
nym udziałem w życiu artystycznym.
Norbert  Sarnecki od lat funkcjonuje w nur-
cie rzeźby publicystycznej, która - zawsze 
z uśmiechem -  wnikliwie obserwuje i opo-
wiada o naszych kompleksach, słabościach 
...i klimacie.  Kamienny miś polarny  z ucze-
pionym nosa motylkiem bawi widza ale 
jednocześnie prowokuje do zastanowienia.
Sukces tych realizacji artysta zawdzięcza 
również świetnemu opanowaniu  materii  
rzeźbiarskiej. W pracach Jerzego Sarneckie-
go jest z reguły ukryte głębsze przesłanie 
w postaci metafory, alegorii, zawsze pod-
budowane opanowaniem rzemiosła. 
Norbert Sarnecki na Satyrykonie zadebiu-
tował w 2004 roku, kiedy zdobył złoty me-
dal za pracę „Ucieczka z biura”. Był również 
dwukrotnie laureatem Nagrody Prezydenta 
Legnicy: w 2019 roku za rzeźbę „Kot” oraz 
w 2010 roku za pracę „Fryderyk był także 
Wielkim Smakoszem”. 
Ta ostatnia, nawiązująca do słynnego po-
mnika Chopina w Warszawie, każe nam się 
zastanowić nad jakością romantycznego 
gestu, ponieważ genialny pianista, zaopa-
trzony przez poznańskiego artystę w  ...wi-
delec znalazł się nie pod wierzbą, ale ...pod 
gigantycznym brokułem. 
Norbert Sarnecki został także dwukrotnie 
zaproszony przez organizatorów Satyry-

▸ NORBERT 
SARNECKI.
SAME ASY
 
Termin: do 28 lutego,  
Wystawa czynna (jeśli instytucje 
będą otwarte) od wtorku  
do piątku w godz. 1100-1800,  
w soboty,  w godz. 1000-1400 
Miejsce: Galeria Satyrykon 
Wstęp: bezpłatny 
Organizator: Legnickie Centrum 
Kultury

NORBERT SARNECKI 
SAME ASY

konu do realizacji projektu medali dla lau-
reatów konkursu: wykonał je w 2005 i 2014 
roku.
„Same Asy” to już kolejna wystawa Norber-
ta Sarneckiego w legnickiej galerii. Tym ra-
zem autor zaprezentuje wybrane rzeźby ze 
swojej autorskiej kolekcji. 
Ze względu na pandemię wystawę można 
obejrzeć online. Film z udziałem autora zre-
alizowaney przez Legnickie Centrum Kultu-
ry został umieszczony na YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=_
L4240u7vC4
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 > Kiedyś fantastyka była tylko fantazją a przyszłość wydawała się oczy-
wista. Dziś już tak nie jest. Świat zmienia się w tak szalonym tempie, że 
nic już nie jest pewne. Nawet jeśli nie będzie to pocieszająca perspek-
tywa, to warto się nad nią zastanowić. Również na scenie.

W sobotę, 9 stycznia Teatr Modrzejewskiej 
zaprasza na premierę drugiego odcinka 
futurystycznego serialu „5.0”, który trans-
mitowany będzie do sieci (streaming) na 
platformie wirtualnamodrzejewska.pl
Pomysłodawczynią i autorką scenariusza 
jest Magda Drab, reżyseruje Piotr Ratajczak.
Serial „5.0” jest fantazją na temat nieodle-
głej przyszłości świata wobec problemów, 
które już współcześnie dostrzegamy i które 
skłaniają nas do niepokoju o losy ludzkości 
i zamieszkałej przez nią planety. Odcinek 

pierwszy to kosmos, pragnienie ekspansji  
i polityka w trakcie lotu na Marsa w czasach, 
gdy ludźmi i państwami sterują kompute-
rowe algorytmy, człowieka trudno odróżnić 
od jego awatara, a zasoby przeludnionej 
Ziemi ulegają wyczerpaniu. 
- Cieszę się, że w naszym teatrze spotkały 
się dwie twórcze energie Magdy Drab i Pio-
tra Ratajczaka. Czasy mamy takie, że z se-
rialem wystartujemy w streamingu, ale ro-
bimy normalny teatr i przygotowujemy się 
do tego, by wszystkie odcinki  grać na sce-

nie z publicznością na widowni - zapewnia  
dyrektor legnickiego teatru Jacek Głomb.
Zaplanowano pięć odcinków serialu (45 - 
60 min.). Każdy odcinek będzie poświęcony 
wybranemu tematowi (także przeludnie-
nie planety, złe emocje i miłość, relacje ze 
sztuczną inteligencją, przyszłość dzieci) w 
wystąpi w nim inna grupa aktorów Teatru 
Modrzejewskiej
Pięć odcinków ma być jak pięć palców  
u dłoni, którą odwzorowano na plakacie 
serialu, a która - według autorki scenariu-
sza - symbolizuje piętno, które odciskamy 
na planecie, ale też jedno z podstawowych 
narzędzi komunikacji.

 

▸ Serial teatralny 
„5.0”
Magda Drab/Piotr 
Ratajczak

Termin:  
Odcinek I - 8 stycznia, godz. 1900 
na YouTube 
Odcinek II - 9 stycznia, godz. 1900 
live: wirtualnamodrzejewska.pl

Wstęp: Wszystkie wydarzenie Teatr 
udostępnia nieodpłatnie 
Organizator: Teatr im. Heleny 
Modrzejewskiej

„5.0” - WIRTUALNY SERIAL
TEATRU MODRZEJEWSKIEJ
NABIERA TEMPA 

▸ Czytanie 
perfomatywne sztuki  
„Golec” 
Paweł Wolak 
i Katarzyna Dworak
Premiera live dla dzieci i dorosłych

Termin: 16 stycznia, godz. 1600 
Miejsce: platforma 
wirtualnamodrzejewska.pl 
Wstęp: Wszystkie wydarzenie Teatr 
udostępnia nieodpłatnie 
Organizator: Teatr im. Heleny 
Modrzejewskiej

▸ „Osiem dalekich 
wypraw” 
– opowieść  
o Lechu Raczaku
w pierwszą rocznicę 
Jego śmierci

Termin: 17 stycznia, godz. 19.00 
Miejsce: YouTube 
Wstęp: Wszystkie wydarzenie Teatr 
udostępnia nieodpłatnie 
Organizator: Teatr im. Heleny 
Modrzejewskiej
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LEGNICA CZEKA NA FINAŁ

 > Również w tym roku - 31 stycznia - jedyna taka na świecie Orkiestra złożona z dobrych, ludzkich serc, kapela 
w której od lat grają legniczanie, po raz kolejny zagra dla małych dzieci.                

WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

„Finał z głową” - to 
hasło 29. Finału 
Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy, 
który w związku z na-
rodową kwarantanną 
został przeniesiony 
z 10 na 31 stycznia 
2021 roku. 
Podczas najbliższego 
Finału ta największa 
na świecie orkiestra, 
złożona z dobrych, 
ludzkich serc, za-
gra na rzecz zakupu  
dla szpitali sprzętu 
do diagnostyki laryn-
gologicznej, otola-
ryngologicznej i ba-
-dań głowy.
Organizator, Legnic-
kie Centrum Kultury, 
jak w poprzednich 
latach przyłącza się 
do zbiórki. Na ulicach 
miasta, w dniu Finału pojawią się wolonta-
riusze z puszkami. Ich prace koordynować 
będzie legnicki sztab ZHP oraz Organizacja 
Harcerska Pro Mundi.

Uruchomiona zostanie też możliwość 
przekazywania datków bez wychodzenia  
z domu - tzw. eSkarbonki.
Tradycyjnie odbędą się również wydarze-
nia artystyczne i licytacje. 
Podczas 29. Finału WOŚP w Legnicy zagra 
zespół „Nocne Boogie”, kapela związana od 
początku działalności z legnickim garażo-
wym rockiem. Będzie to wybuchowa mie-
szanka surowego rock’n’rolla, bluesa, ostre-
go boogie z akcentami hard i punk rocka. 
„Nocne Boogie” od lat „robią swoje”, nie 
oglądając się na trendy i mody, czerpiąc in-
spirację z niedoścignionych wzorów takich, 
jak: Double Trouble, Ramones, ZZ Top, AC/
DC, a także bluesowych i punkowych wete-
ranów, czy nieśmiertelnych Rolling Stones. 
Na miłośników lżejszych dźwięków cze-
ka legnicki „Kminek”. Michalina Maruniak 
(wokalistka i współkompozytorka), Jerzy 
Delwo (gitara basowa, muzyczny „mózg” 
zespołu) oraz Paweł Zając (gitara) to rzadki 
na polskiej scenie przykład dobrego chill 
out’u i zmysłowej elektroniki. Będzie deli-
katnie, kobieco i pięknie.
Między występami o gorącą atmosferę 
zatroszczą się konferansjerzy oraz goście 
specjalni. W wydarzeniach będzie można 
uczestniczyć online, na kanale YouTube Le-
gnickiego Centrum Kultury. 
Tegoroczne licytacje WOŚP odbywać się 
będą również online, na o�cjalnym portalu 
WOŚP - Allegro. Jak co roku na legnickie li-
cytacje tra�ą gadżety od zaprzyjaźnionych 

instytucji oraz mieszkańców miasta. Do wy-
licytowania będą m.in. vouchery na usługi, 
półkolonie w szkole pływania „Kraken”, 
półroczne zajęcia w szkółce Football Aca-
demy oraz wiele przedmiotów rękodzielni-
czych, obrazów i wydawnictw. 
Również w tym roku na licytację LCK prze-
kazuje obraz francuskiego artysty Michela 
Grangera, który na legnickim lotnisku, za 
pomocą czołgu namalował cykl obrazów 
olejnych! Happening odbył się dwanaście 
lat temu, w ramach Satyrykonu a powstałe 
wówczas obrazy biją rekordy popularności.
Organizatorzy zachęcają do udziału  
w transmisji online oraz licytacji na Allegro. 
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 > Są jeszcze artyści, którzy malują obrazy, tak jakby tkali dźwięki.  
Malarskie dzieła Krzysztofa Okonia przypominają zatarte, zapomnia- 
ne średniowieczne ikony, których wdzięk i prostota mowią o ponad-
czasowej prawdzie.

Wystawa w Muzeum Miedzi to kolejna od-
słona twórczości Krzysztofa Okonia, mala-
rza, gra�ka, rzeźbiarza i wielkiego wiolon-
czelisty.  Krzysztof Okoń urodził się w 1939 
roku w Warszawie, w Zakopanem spędził 
dzieciństwo, a od ponad 40 lat mieszka  
w Krakowie. Znakomity artysta muzyk, ab-
solwent Akademii Muzycznej w Krakowie 
oraz Accademia di Santa Cecilia w Rzymie 
przez trzydzieści lat był profesorem rodzi-
mej uczelni.
Artysta, który początkowo zrezygnował  
z kariery malarskiej, dopiero jako uznany 
muzyk, w 1965 roku, powrócił do pędzla, 
szybko uzyskując aprobatę krytyków. 
Autorska metoda malowania na szkle 
Krzysztofa Okonia wywodzi się z malarstwa 
ludowego na Podhalu, którą artysta znał  
z dzieciństwa oraz z cerkiewnych ikon. 
Jednak krakowski twórca stworzył swój 
własny styl, którego miękki rysunek i brą-
zowozłota kolorystyka przypominają nieco 
dzieła Marca Chagalla. Migotliwe plamy 
barwne jego obrazów zespala razem deli-
katna, giętka kreska. Prostota tematu i ma-
larskie rozwibrowanie przywołują muzycz-
ne emocje, sprawiają iż malarska modlitwa 
Krzysztofa Okonia wzrusza i przywołuje 
dźwięki zapomnianych kościelnych pieśni.
Religijna obrazy Krzysztofa Okonia zosta-
ły na legnickiej ekspozycji podzielone na 
cztery grupy tematyczny: Stary Testament, 
Boże Narodzenie, dzieje Chrystusa oraz 
Święci Pańscy. Oprócz obrazów artysta 
zaprezentował również kilka rzeźb: Król 
Dawid, Szopka z Muzykującymi Aniołami, 
Chrystus Frasobliwy oraz św. Franciszek. 
Nieco kanciaste, przypominają proste rzeź-
by z wiejskich kapliczek. Ich wzruszający 
wdzięk przypomina nam o tym, że droga 
do Boga wiedzie również poprzez piękno.  

▸ Krzysztof Okoń.  
Mój Świat.  
Moja Modlitwa

Termin: wystawa czynna (jeśli 
instytucje będą otwarte) do  
28 lutego, od wtorku do piątku  
w godz. 1000-1700, 
w soboty  w godz. 1100-1700

Miejsce: Muzeum Miedzi 
Kurator: Łucja Wojtasik-Seredyszyn
Bilety - 6, 10 zł (wstęp bezpłatny 
w soboty oraz 1. środę miesiąca) 
Organizator: Muzeum Miedzi

KRZYSZTOF OKOŃ. 
MÓJ ŚWIAT. MOJA MODLITWA 

POBIEGNIJ 
Z SERCEM 
I WIRTUALNIE
DLA WIELKIEJ 
ORKIESTRY 
ŚWIĄTECZNEJ 
POMOCY

Termin:   31 stycznia  
 (niedziela)   
Wstęp:  wpłata na konto WOŚP   
 dorośli – 10 zł  
 dzieci – bezpłatnie 
Organizator: OSiR Legnica

W programie tegorocznej imprezy, 
której celem - jak zawsze - jest wspar-
cie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy legnicki OSiR zaprasza na biegi 
i marsz, które będą miały charakter 
wirtualny. Ich uczestnicy sami wy-
znaczą sobie trasę i czas, obowiązko-
we jest zachowanie terminu - 31.01. 
W programie znalazły się biegi w na-
stępujących kategoriach:
▸ Bieg rodzinny – 400 m.
▸ Marsz Nordic Walking – 3000 m
▸ Bieg – 5000 m

▸ VII LEGNICKI BIEG 
Z SERDUSZKIEM 
(wirtualny)
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Obraz miasta w grafice i malarstwie 

Muzeum Miedzi po raz pierwszy udostęp-
niło w 2019 roku wielką kolekcję dawnych 
widoków Legnicy. Obecnie zbiór ten liczy 
około 200 prac z okresu od końca XVI wieku 
po czasy współczesne. Wystawa panoram 
miasta pokazuje, jak zmieniło się miasto 
przez ponad 700 lat - od czasów średnio-
wiecza do II wojny światowej. Ekspozycja, 
składa się z dwóch części: uporządkowane-
go chronologicznie zespołu wedut Legnicy 
oraz widoków najważniejszych miejskich 
budowli. „Dawna Legnica” to prawdziwe 
kompendium wiedzy o  mieście, jego hi-
storii i zabytkach. Pokazuje, jak zmienił się 
gród, który już w swoich początkach nazy-
wany był „alter oculus Silesiae” czyli drugim 
(po Wrocławiu) okiem Śląska. 

FB/Miasto Legnica
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FB/
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FB/
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Miasto Legnica

DAWNA LEGNICA

Edward Dwurnik, jeden z najbar-
dziej znanych, rozpoznawalnych  
i  kontrowersyjnych polskich twór-
ców, artysta wybitny i wyjątkowy,  
w latach osiemdziesiątych poja-
wiał się często na Dolnym Śląsku a 
jego prace pozyskane do kolekcji 
Muzeum Miedzi to niezwykłe świa-
dectwo  czasów PRL-u. Na spotka-
nie z obrazami Edwarda Dwurnika 
można również wyruszyć wirtu-
alnie - śladem przygotowanego 
przez organizatorów filmu, który 
dostępny jest na kanale YouTube 
Muzeum Miedzi: 
https://www.youtube.com/wat-
ch?v=nmolAn5BnWo 

Jest większa niż Zamek Królewski w War-
szawie, którego przewyższa kubaturą |(76 
751 m3) a jej frontowa fasada rozciągająca 
się wzdłuż ul. Chojnowskiej swoją długo-
ścią (86 metrów!) przewyższa długość pół-
nocnej pierzei rynku (80 m). Żeby ją posta-
wić, w początkach XVIII wieku wyburzono 
cały kwartał zabudowy.  
O skomplikowanej historii Akademii Kró-
lewskiej, która jest jednym z najcenniej-
szych na Dolnym Śląsku zabytków baroko-
wej architektury świeckiej i ustanowiona 
została edyktem cesarskim w 1708 roku 
jako siedziba elitarnej Królewsko-Józe�ń-
skiej Akademii Rycerskiej opowiada wy-
stawa stała w zlokalizowana w salach Mu-
zeum Miedzi na terenie obiektu. Warto ją 
zobaczyć, by poznać historię tej niezwykłej 

EDWARD 
DWURNIK. 
WĄTKI  
LOKALNE

AKADEMIA RYCERSKA

▸ Dawna Legnica. 
Obraz miasta w grafice 
i malarstwie

Termin: wystawa czynna (jeśli 
instytucje będą otwarte) do  
28 lutego, od wtorku do piątku  
w godz. 1000-1700, w soboty  

w godz. 1100-1700

Miejsce: Muzeum Miedzi 
Kurator: Grażyna Humeńczuk
Bilety - 6, 10 zł (wstęp bezpłatny 
w soboty oraz 1. środę miesiąca) 
Organizator: Muzeum Miedzi

Termin: wystawa czynna  
(jeśli instytucje będą otwarte) 
do 28 lutego, od wtorku do 
piątku w godz. 1000-1700,  
w soboty  w godz. 1100-1700

Miejsce: Muzeum Miedzi 
Kurator: Grażyna Humeńczuk
Bilety - 6, 10 zł (wstęp bezpłatny 
w soboty oraz 1. środę miesiąca) 
Organizator: Muzeum Miedzi

▸ Akademia  
Rycerska. Dzieje  
gmachu i instytucjie

Termin: wystawa stała czynna  
(jeśli instytucje będą otwarte)  
od wtorku do piątku w godz. 1000-
1700, w soboty  w godz. 1100-1700

Miejsce: Muzeum Miedzi 
Kurator: Grażyna Humeńczuk
Bilety - 6, 10 zł (wstęp bezpłatny 
w soboty oraz 1. środę miesiąca) 
Organizator: Muzeum Miedzi

Dzieje gmachu i instytucji 

budowli, jej fundatorów, architektów oraz 
uczniów i wykładowców. 
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 > W 2019 roku skarbiec pamięci gromadzony od po-
nad pół wieku w legnickim Muzeum Miedzi wzbogacił się 
o kolejne eksponaty. Dzieła sztuki, książki, fotogra�e, ar-
chiwalia pomogą nam odzyskać pamięć o historii miasta.   

Ekspozycja jest kolejną odsłoną cyklu pre-
zentacji zabytków, jakie corocznie wzboga-
cają zbiory Muzeum Miedzi.  
W grupie najciekawszych nabytków po-
zyskanych do Działu Historii w ubiegłym 
roku znalazły się portrety wykonane przez 
twórców związanych z Legnicą: Grzegorza 
Niemyjskiego (ur. 1970), Ericha Heermanna 
(1880–1947) oraz zapomnianego  Friedricha 
Augusta Küblera (1804–1844). Szczególną 
wartość ma zwłaszcza obraz ostatniego  
z wymienionych artystów. 
Świadectwem życia codziennego miesz-
kańców przedwojennej Legnicy są meble  
z mieszkania przy ul. Wrocławskiej, które 
należały do cukiernika Felixa Walda a przez 
następne kilkadziesiąt lat, po wojnie służyły 
rodzinie Baranowskich. 
Do zbiorów tra�ły także obiekty (gra�ka, 
fotogra�e, karty pocztowe) dokumentują-

ce dzieje wojska oraz do-
tyczące historii Akademii 
Rycerskiej.
Spośród nabytków z 
okresu powojennego wy-
różniają się przedmioty 
związane z działalnością 
legnickich struktur NSZZ 
„Solidarność”: sztandary 
organizacji zakładowych 
i blachy drukarskie ze zli-
kwidowanej w stanie wo-

jennym drukarni związku. Fragment współ-
czesnych dziejów miasta dokumentują z 
kolei pozyskane sztandary likwidowanych 
legnickich szkół, w tym gimnazjów.
Do zbiorów Działu Sztuki zakupiono osiem 
miedziorytów Krzysztofa Skórczewskiego. 
Autor podarował również sześć odbitek 
próbnych do jednej ze swych prac a także 
dziesięć płyt do miedziorytów,  których na-
kład został wyczerpany. 
Kolekcję rzeźby kameralnej wzbogaci-
ła �gura „Jeleń” autorstwa Arno Zauche  
i dwie statuetki Grzegorza Niemyjskiego. 
Od kolekcjonera z Gdańska pozyskano ze-
spół przedmiotów wykonanych z miedzi 
i jej stopów, w tym bardzo cenny świecz-
nik neoromański, unikatowy samowar 
-fontannę oraz elektryczną lampę w stylu 
art déco.
W kolekcji znalazł się również zespół dzie-

więtnastowiecznych 
składanych odważni-
ków, odważniki oce-
chowane w Legnicy 
i Jaworze, datowana 
na 1812 r. waga do 
monet z Królewskiej 
Mennicy w Londynie. 
Oferent podarował  
Muzeum zespół wy-
konanych z brązu za-
bytkowych płacideł z 
terenu Chin.
Zbiory numizma-
tyczne wzbogaciły 
się ponadto o dwie 
legnickie monety: 
1-krajcarówkę księcia 
Chrystiana i bardzo 
rzadką 3-krajcarówkę 
księcia Jerzego Ru-
dolfa, legnicką pla-
kietkę i medal z zawo-
dów kolarskich oraz 
srebrny medal autor-
stwa A. E. Schmidta 

wybity na Śląską Wystawę Ogrodniczą w 
Legnicy w 1883 r.
W 2019 r. w depozyt Działu Archeologii 
Muzeum Miedzi w Legnicy tra�ły zabytki  
z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza (1300-
700 p. n. e.) pochodzące z badań cmenta-
rzyska w Czernikowicach (stan. 2). Materiały 
te to przede wszystkim naczynia składane 
do grobów jako urny i wyposażenie zmar-

łych w ostatnią drogę (pojedyncze zabytki 
z brązu, wyroby ceramiczne np. grzechotki 
czy tzw. talerze krążkowe). Wraz z innymi 
zabytkami z tego stanowiska znajdującymi 
się od 1985 r. w dziale archeologii, zabytki 
te zostaną wkrótce opublikowane w ra-
mach projektu „Czernikowice, stan. 2. oraz 
4. Opracowanie i publikacja materiałów z 
cmentarzysk z epoki brązu i wczesnej epoki 
żelaza”, realizowanego przez Muzeum Mie-
dzi ze środków Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego.

 

NAJNOWSZE 2019 
W KOLEKCJI MUZEUM MIEDZI 

▸ Nasze Najnowsze 
2019

Termin: wystawa czynna (jeśli 
instytucje będą otwarte) do  
28 lutego, od wtorku do piątku  
w godz. 1000-1700, w soboty  

w godz. 1100-1700

Miejsce: Muzeum Miedzi 
Bilety - 6, 10 zł (wstęp bezpłatny 
w soboty oraz 1. środę miesiąca) 
Organizator: Muzeum Miedzi
w Legnicy
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 > W Legnicy uczył się i spędził lata młodości.  
Potem całe swoje życie poświęcił walce  
z chorobami, które dziesiątkowały ludzkość. 
Jego leki uratowały miliony a pomnik, jaki  
mu postawiono ma kształt  ...tabletki.    

Lekarstwo na SARS-CoV-2 zmywa sen  
z oczu wielu naukowców. Chociaż wiele 
badań jest już na zaawansowanym etapie, 
jedynym remedium pozostaje w tej chwili 
szczepionka. O tym jednak, że nauka może 
ocalić miliony przypomina biogra�a Ger-
harda Domagka, jedynego noblisty związa-
nego z Legnicą, który ponad sto lat temu, 
wiosną 1914 roku zdał w naszym mieście 
maturę. 
Przyszły pionier medycyny, lekarz, patolog 
i mikrobiolog urodził się 30 październi-
ka 1895 w Łagowie, w rodzinie Paula Do-
magka i jego żony Marty, z domu Reimer.  
W 1901 roku rodzina przeniosła się do Lub-
ska, gdzie młody Gerhard uczęszczał do 
szkoły podstawowej. W 1910 roku rodzi-
ce wysłali go do Legnicy, gdzie rozpoczął  
naukę w Wyższym Gimnazjum Miejskim 
(Wilhelms-Oberrealschule, obecnie I LO). 
Studia medyczne w Kilonii przerwała mu 
I wojna światowa. Walczył we Flandrii i na 
froncie wschodnim, od 1915 roku na fron-

cie wschodnim, 
w korpusie me-
dycznym wal-
czącym z chole-
rą, do którego 
tra�ł z powodu 
o d n i e s i o n y c h 
ran. Po wojnie 
wrócił na studia a następnie rozpoczął ka-
rierę naukową. W 1925 roku poślubił swo-
ją młodzieńczą miłość Gertrudę Strübe, z 
którą miał trzech synów i córkę. Badania 
nad infekcjami wywoływanymi przez bak-
terie rozpoczął jeszcze na Uniwersytecie w 
Chrystiana Albrechta. Od 1929 roku prze-
niósł się do Wuppertalu, gdzie w siedzibie 
�rmy Bayer IG Farbenindustrie kierował 
szeroko zakrojonym programem badaw-
czym barwników jako potencjalnych leków 
antybakteryjnych. 
Po pięciu latach i tysiącach testów różnych 
barwników Domagk opublikował kluczowy 
komunikat. Jego eksperyment dowiódł, iż  

GERHARD DOMAGK
- W WALCE 
Z NIEWIDZIALNYM 
WROGIEM

myszy, które zarażone paciorkowcem giną 
zwykle w ciągu jednego lub dwóch dni, 
zdrowieją w 1,5 godziny po jednym zastrzy-
ku syntetycznego czerwonego barwnika. 
Tak rozpoczęła się nową era w historii me-
dycyny. Seria artykułów opublikowanych 
15 lutego 1935 roku w prestiżowym czaso-
piśmie naukowym „Deutsche Medizinische 
Wochenschrift” została początkowo przy-
jęta z pewnym sceptycyzmem przez śro-
dowisko lekarskie nastawione wówczas na 
szczepienia. Jednak zaraz potem w prasie 
pojawiła się  seria artykułów o cudownych 
ozdrowieniach, przypieczętowana ggło-
śnym sukcesem, jakim było  wyleczenie 
Winstona Churchilla i syna prezydenta USA 
Franklina D. Roosevelta. Wśród uratowa-
nych znalazła się również córka Domagka. 
Opracowany we współpracy z che-
mikami Fritzem Mietzschem i Jose-
fem Klarerem lek PRONTOSIL - pierw-
szy ogólnodostępny antybiotyk 
(sulfonamid) spowodował prawdziwy prze-
łom w terapii infekcji bakteryjnych.  Naresz-
cie można było skutecznie , bezpiecznie 
i masowo leczyć zapalenie płuc, zapalenie 
opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie 
węzłów chłonnych i wiele innych chorób. 
To odkrycie zapoczątkowało powszech-
ne do dzisiaj stosowanie sulfonamidów 
w lecznictwie i zainspirowało wielu na-
ukowców do dalszych badań. 
Sukces zespołu Domagka został prawie na-
tychmiast doceniony. Komitet Noblowski 
przyznał mu w 1939 roku Nagrodę Nobla 
w dziedzinie medycyny. Jednak naziści,  po 
skandalu z przyznaniem Pokojowej Nagro-
dy Nobla dziennikarzowi i antyfaszyście 
Carlowi von Ossietzky`emu w 1936 roku, 
prawnie zablokowali obywatelom Niemiec 
możliwość przyjęcia nagrody Nobla. Zbyt 
uprzejme podziękowanie Szwedom za ten 
zaszczyt skończyło się dla badacza tygo-
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dniowym uwięzieniem przez Gestapo. Do-
magkowi udało się odebrać Nagrodę Nobla 
dopiero w 1947 roku. Zadowolić się musiał 
jedynie medalem i dyplomem. Nagroda 
pieniężna - zgodnie z regulaminem fun-
dacji - przepadła, ponieważ nie odebrał jej  
w ciągu roku od przyznania.
Jeszcze w latach trzydziestych Domagk 
rozpoczął nową walkę z niewidzialnym 
wrogiem. Tym razem były to prątki gruźli-
cy, której epidemia w powojennej Europie 
i Azji kosztowała życie setek tysięcy. Prace 
Domagka nad sulfonamidami doprowa-
dziły ostatecznie do rozwoju skutecznych 
leków przeciwgruźliczych: tiosemikarbazo-
nu i izoniazydu. Pod nazwą Conteben krył 
się cudowny lek, który ratował życie byłym 
więźniom obozów koncetracyjnych oraz  
tysiącom dzieci i młodych ludzi oczekują-
cych na ratunek w szpitalach i sanatoriach 
całej Europy.
Gerhard Domagk jest autorem dwóch 
kluczowych publikacji „Anatomia patolo-
giczna i chemioterapia chorób zakaźnych”  
z 1947 r. oraz „Chemioterapia gruźlicy tio-
semikarbazonami” z 1950 r., które przez 
dziesięciolecia znajdowały się w kanonie 
podręczników uniwersyteckich.
Ostatnie lata życia poświęcił walce z choro-
bami nowotworowymi. Zmarł 24 kwietnia 
1964 roku i został pochowany na cmen-
tarzu leśnym koło Münster, gdzie spędził 
ostatnie lata życie jako wykładowca na Uni-
wersytecie Westfalskim.

Bohaterowie naszej zbiorowej pamięci 
są z reguły usadzeni na koniach, z szablą  
w dłoni. Ich pomniki to codzienny widok w 
każdym europejskim mieście. Jak jednak 
uczcić pamięć bohaterów w białych kitlach, 
badaczy, lekarzy? Na oryginalny pomysł 
wpadli Niemcy. W Berlinie, nieopodal Re-
ichstagu, w 2006 roku stanął cykl sześciu 
rzeźb. Jedna z nich, 10-metrowej wysokości 
tabletka, upamiętniała Gerharda Domagka 
i czterech innych badaczy, którzy - ukryci  
w laboratoriach - uratowali życie milionom.

www.legnica.eu

Ten obraz można zobaczyć w Warsza-
wie. Świetnie namalowana scena Pokłonu 
Trzech Króli przez kilka wieków zdobiła 
ołtarz najważniejszej legnickiej świąty-
ni - kościoła św. Piotra i Pawła. Wykonany  
w 1466 roku wielki poliptyk, to najważniej-
sze dzieło Mikołaja Obilmana, wrocław-
skiego malarza, który działał we Wrocławiu  
w latach 1453–1485. Ołtarz składał się  
z szesnastu malowanych scen ewangelicz-
nych i nastawy z trzema �guralnymi rzeźba-

 

nych i nastawy z trzema �guralnymi rzeźba-
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TEMU

Zdjęcie 
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albumu

 naszego kolegi 

Janusza Siczka, 

świetnie

 dokumentuje, 

jak w Legnicy, 

w latach 40-tych 

(...zeszłego stulecia) 

dojeżdżano 

zimą do pracy

i jakie zimy, 

w naszym mieście 

dawniej bywały. 

mi w centrum. W 1756 roku został przenie-
siony do jednej z naw lub kaplic bocznych 
kościoła. Przed rokiem 1855 zabytek tra�ł 
do kolekcji miłośnika starożytności barona 
Aleksandra Friedricha Wilhelma von Minu-
toli w jego pałacu w Biedrzychowicach koło 
Lubania a następnie do Śląskiego Muzeum 
Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Po wojnie,  
w 1946 roku, ołtarz wywieziono do Mu-
zeum Narodowego w Warszawie, gdzie 
znajduje się do dzisiaj.

 

I takich zim, śnieżnych i białych, takiej sanny po śniegu

z pierwszym, noworocznym numerem Legnickiego Informatora Kulturalnego

życzymy naszym Czytelnikom i Współpracownikom!

POWSTAŁ 
NAJ-

PIĘKNIEJSZY
LEGNICKI 

OŁTARZ
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