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PO ROCZNEJ PRZERWIE 
MALI LEGNICZANIE WYRUSZĄ W MIASTO NA

Zapraszamy na 7. urodziny legnickiego Julka i inne atrakcje!
Już 1 czerwca barwny korowód postaci z bajek spotka się z najmłodszymi 
legniczanami. Od godziny 1700 w Rynku, na małych legniczan czekać będą 
zabawy taneczne, bańki, malowanie twarzy i inne atrakcje.
W naszym mieście tradycyjnie obchodzimy Dzień Dziecka wspólnie z urodzina-
mi legnickiego Julka – postaci stworzonej przez nieżyjącego artystę, Edwarda 
Mirowskiego, której rzeźba znajduje się w Rynku.
To już 7. urodziny ulubieńca legnickich dzieci, który od kilku lat jest symbolem 
Dnia Dziecka w naszym mieście. Imprezę tradycyjnie zainauguruje korowód 
bajkowych postaci prowadzący z Placu Pastora W. M. Meisslera (okolice wejścia 
do Galerii Piastów) do Rynku. Potem wszyscy wspólnie zaśpiewają  „Sto lat” 
Julkowi i rozpocznie się wspólna zabawa. W programie: korowód bajkowych 
postaci z Julkiem na czele, animacje z postaciami z bajek, tańce i wspólne 
zabawy, zabawy artystyczne: fantazyjne malowanie farbami, malowanie 
twarzy, brokatowe tatuaże, pokaz baniek mydlanych oraz zabawa, słodka 
niespodzianka i konkursy.
Na świętowanie Dnia Dziecka zapraszają także Mini Zoo i Palmiarnia, Ośro-
dek Sportu i Rekreacji i Muzeum Miedzi. LPGK  serdecznie zaprasza w godz.  
1500-1800 do Palmiarni i mini zoo.

OSiR w godz. 1600-1800 przygotował w Parku Bielańskim zabawę na skateparku 
i pumptrucku. Dzieci i młodzież będą mogły rywalizować w kategoriach: bmx, 
rolki i deskorolki. Udział w imprezie jest bezpłatny, na uczestników czekają 
nagrody.

Muzeum Miedzi zaprasza szkoły do bezpłatnego zwiedzania ekspozycji  
w Akademii Rycerskiej, gdzie prezentowane są : pokaz miniatur „Pod stalowym 
pancerzem. Broń i pojazdy pancerne XX wieku w miniaturze” oraz wystawa  
„Akademia Rycerska – dzieje gmachu i instytucji”. Zwiedzających obowiązują 
rygory sanitarne. Organizatorzy proszą o wcześniejsze umówienie wycieczki 
z Działem Naukowo-Oświatowym, tel. 76 862 49 49. Więcej szczegółów na 
stronie muzeum www.muzeum-miedzi.art.pl.

DZIEŃ DZIECKA

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: Legnickie fontanny - wieczorny pokaz
fot. Patryk Szarek 
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LEGNICKIE SPACERY 
HISTORYCZNE

MUZEUM MIEDZI
ZAPRASZA NA

Muzeum Miedzi po raz trzeci zaprasza pasjonatów historii na cykl space-
rów miejskich, w ramach którego badacze legnickiej placówki opowiedzą  
o historii miasta i jego zabytkach, przywrócą zapomniane historie. 
Podobnie jak w ubiegłym roku projekt kontynuowany będzie w wersji  
wirtualnej. Na trzecią odsłonę cyklu złoży się pięć spacerów, które będą 
publikowane w każdą ostatnią niedzielę miesiąca, zawsze o godz. 1400. 
Spotkanie inaugurujące cykl przybliży dzieje legnickiego przemysłu. Na py-
tanie - co produkowano w Legnicy? - można bowiem odpowiedzieć jednym 
słowem: wszystko! Samopowiększające się stoły, fortepiany, meble, odzież, 
maszyny rolnicze, ogórki, likiery, rum i koniak. I oczywiście lalki, misie,  
wózki i zabawki dla dzieci. Wielcy potentaci i mali przdsiębiorcy. Fabryki 
notowane na berlińskiej giełdzie i małe, często rodzinne warsztaty. Histo-
ryk, Marcin Makuch opowie o  świecie, w którym produkty nie docierały do  
Europy w anonimowych kontenerach, nie powstawały w zautoma- 
tyzowanych fabrykach, tylko były wytwarzane przez sąsiadów i sprzeda-
wane w legnickich sklepach. 
Podczas kolejnych spotkań legniccy muzealnicy zabiorą nas w piękne 
zakątki Zakaczawia, pokażą urok zabytkowych XIX-wiecznych kamienic,  
a także opowiedzą, o tym jakie znaczenia miało wojsko w życiu miasta  
i  jak powstawały okoliczne grodziska. 
Filmy będą udostępniane na Facebooku, kanale YouTube oraz stronie 
internetowej Muzeum Miedzi.
Zapraszamy w podróż śladami legnickich zabytków i niezwykłej historii 
naszego miasta.

PROGRAM
27 czerwca, godz. 1400  • Wielkie i małe - legnickie biznesy 
   (prowadzący: Marcin Makuch)
25 lipca, godz. 1400  • Cuda Dzielnicy. 
   Piękna historia Zakaczawia 
   (prowadzący: Marek Żak)
29 sierpnia, godz. 1400  • Niekończący się karnawał. 
   Fasady legnickich kamienic
   (prowadzące: Łucja Wojtasik-Seredyszyn, 
   Barbara Pietras)
26 września, godz. 1400 • Legnica w objęciach Marsa. 
   Wojsko w życiu miasta do 1914 roku 
   (prowadzący: Konrad Byś)
31 października, godz. 1400  • Nie od razu zamek zbudowano. 
   Grodziska w okolicach Legnicy
   (prowadzący: dr Tomasz Stolarczyk)



KONCERT 
ZE STRADIVARIUSEM 

– SARA DRAGAN
Świerków, z którego powstawały poszukiwał w alpejskich dolinach podczas 
pełni księżyca. Jego skrzypce uważa się za największe osiągnięcie sztuki 
lutniczej, każdy instrument  ma kilkusetletnią, udokumentowaną historię 
oraz własne imię. Jeden z nich, kiedyś własność króla Stanisława Augusta, 
nosi do dzisiaj miano „Polski Król”. 
Na świecie zachowało się ponad 600 instrumentów zbudowanych przez 
lutnika wszechczasów, Antonio Stradivariego (1644-1737). Najlepsze z nich, 
jak Messiah Stradivarius z oksfordzkiego Ashmolean Museum, wycenia się 
na 20 milionów dolarów. Gra na nich jest marzeniem każdego wirtuoza. Na 
stradivariusach grali najwięksi m.in. Paganini, Wieniawski, Lipiński.
Po raz pierwszy w Legnicy, na skrzypcach Stradivariusa użyczonych przez 
Florian Leonhard Fine Violins w Londynie, firmę zajmująca się restauracją 
starych instrumentów, zagra Sara Dragan.
Artystka urodziła się w Legnicy, tutaj pod kierunkiem swoich rodziców, 
w wieku 7 lat rozpoczęła naukę gry na skrzypcach. Mimo młodego wieku, 
ma na swoim koncie znaczące sukcesy: jest laureatką ponad 60 konkursów 
w Europie, USA i Azji, koncertowała w wielu prestiżowych salach koncerto-
wych: Carnegie Hall (NYC), Walts Disney Hall of Los Angeles Philharmonic, 
Filharmonii Berlińskiej, Rachmaninov Concert Hall w Konserwatorium 
Czajkowskiego w Moskwie, auditorium Marcel Landowski w Paryżu, na 
Zamku Królewskim w Warszawie.
Sarze Dragan na fortepianie towarzyszyć będzie Wiktor Szymajda. Pianista 
jest absolwentem Akademii Muzycznej w Bydgoszczy w klasie fortepia-
nu, dwukrotnym stypendystą Towarzystwa im. F. Chopina w Warszawie.  
W latach 2000-2001 pianista-kameralista Letniej Akademii Muzycznej  
w Krzyżowej. Od 1996 roku jest związany z Narodowym Forum Muzyki, 
dawniej Filharmonią Wrocławską, z którą - jako członek zespołu - doko-
nał wielu nagrań płytowych i radiowych, m.in. dzieł W. Lutosławskiego,  
O. Respighiego czy L. Berio. Stale współpracuje z wokalistami Opery 
Wrocławskiej.
Podczas koncertu usłyszymy następujące utwory:
•  Johannes Brahms - III Sonata d-moll na skrzypce i fortepian Op.108,
•  Jeno Hubay - Fantazja Carmen,  Op. 3
•  Fryderyk Chopin - Nokturn cis-moll (aranżacja N.Milstein) Op.posth.,
•  Niccolò Paganini - I Koncert D-dur Op.6.
W legnickiej Sali Królewskiej szykuje się prawdziwa muzyczna uczta.
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PO RAZ PIERWSZY W LEGNICY

11.06 I  godz. 1900

KONCERT ZE STRADIVARIUSEM 
– SARA DRAGAN  

Sala Królewska, Akademii Rycerskiej  
bilety - 60 zł w Galerii Satyrykon
org. Legnickie Centrum Kultury
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NIKOLA WARDA 
- MUZYKA 

JEST KOBIETĄ 
Nikola Warda to młoda wokalistka obdarzona 
pięknym i mocnym głosem, ale też charyzma-
tyczną osobowością. Od lat związana jest z le-
gnicką i wrocławską sceną muzyczną. Twórczyni 
projektu Damy Rocka, z którym z powodzeniem 
koncertowała przez dwa lata. Uczestniczka pro-
gramów Mam Talent, Bitwa na Głosy, Must Be The 
Music, The Voice of Poland i Szansa na Sukces.  
W 2013 roku wystąpiła na dużej scenie przystanku 
Woodstock u boku zespołu Farben Lehre, z któ-
rym współpracowała przy płycie Achtung 2012. 
Aktualnie pracuje nad debiutancką płytą. 23 
kwietnia odbyła się  premiera pierwszego singla 
z klipem „Zrozumieć”. To energetyczna, pop-roc-
kowa propozycja, stworzona we współpracy z gitarzystą i producentem 
Jarosławem „Jasiem” Kidawą (Małgorzata Ostrowska, FEEL, KSU), który 
jest odpowiedzialny za muzykę, mix i mastering. 
Legnicki koncert będzie połączeniem autorskiego materiału z największymi 
kobiecymi hitami muzyki rozrywkowej. Większość dochodu z biletów zosta-
nie przeznaczona na sfinansowanie kolejnego teledysku autorskiego singla. 
Na dziedzińcu Akademii Rycerskiej wokalistce towarzyszyć będą: Gabrysia 
Cybuch - chórek, flet poprzeczny, Magdalena Dachowska - gitara basowa, 
Adam Komorowski - piano, Marcin Gołda - gitara, Robert Dachowski - 
perkusja, Konrad Możdżeń - perkusjonalia, Jarosław Dąbrowski - saksofon 
i Łukasz Kłos - trąbka. 

25.06 I godz. 2000

NIKOLA WARDA 
Z ZESPOŁEM -  
„MUZYKA 
JEST KOBIETĄ”
Dziedziniec
Akademii Rycerskiej  
bilety - 25, 30 zł 
org. Legnickie 
Centrum Kultury
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WITAJCIE 
W NASZEJ BAJCE!

Zespół Pieśni i Tańca Legnica po szesnastu miesiącach oczekiwania wraca 
do spotkań z publicznością. 
W programie koncertu oprócz tańca i muzyki, czyli tego co legniccy artyści 
kochają najbardziej, pojawią się również niecodzienni goście - postaci z 
bajek. Wprawdzie cel ich wizyty jeszcze do końca nie jest wyjaśniony, ale 
jesteśmy przekonani, że wszystko stanie się jasne podczas sobotniego po-
południa 12 czerwca. W koncercie wezmą udział wszystkie grupy taneczne, 
pojawią się również repertuarowe nowości. 
Zapraszamy do bajkowego świata Zespołu Pieśni i Tańca „Legnica”!

12.06 I godz. 1600, 1800

KONCERT ZESPOŁU 
PIEŚNI I TAŃCA 
„LEGNICA”
Sala Maneżowa  Akademii 
Rycerskiej  
bilety - 10, 15 zł 
org. Legnickie Centrum Kultury

ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA LEGNICA

KONCERT LEGNICKIEJ WOKALISTKI
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STAND-UP
SIEMA!

Po długiej przerwie do Legnicy powraca humor i satyra! 
W Sali Królewskiej gościć będziemy Antoniego Syrka-Dąbrowskiego.  
Komik, improwizator, scenarzysta oraz aktor na scenie komediowej działa 
od 2010 roku. Jako stand-upper karierę zaczynał w takich programach, jak: 
HBO Stand-up Comedy Club, obu sezonach Comedy Central Prezentuje: 
Stand-up!, Tylko dla dorosłych w TVP2 oraz Roaście Kuby Wojewódzkiego w 
TVN.  Udało mu się również zakwalifikować do anglojęzycznego programu 
Stand-up Express - kolaboracji komików z całej Europy Wschodniej. 
Poza stand-upem zajmuje się również improwizacją komediową, której 
uczył się od mistrzów tej formy w teatrze „IO” w Chicago. Improwizuje od 
ponad czterech lat w teatrze „Hofesinka”, który co tydzień można oglądać 
na deskach Resortu w Warszawie. 
Jako  suport na scenie wystąpi Łukasz Kowalski „jedyny komik z Cisia”  
z programem „Bakłażan”.

STAND-UP: 
SIEMA!  ANTONI SYREK-DĄBROWSKI
„KRONIKA FILMOWA” I 
4 czerwca (piątek), godz. 2000

Sala Maneżowa,  Akademia Rycerska
wstęp: 35, 45,zł
organizator: Legnickie Centrum Kultury, Stand-Up Polska

LEGNICKIE CENTRUM KULTURY 
ZAPRASZA NA 

DRUM BATTLE 2021
POWRACA FESTIWAL RYTMU

12. czerwca poznamy laureatów tegorocznego XVI Festiwalu Rytmu 
„DRUM BATTLE – LEGNICA 2021. Impreza powraca po rocznej przerwie, 
tym razem odbędzie się w formule on-line.
Tradycyjnie festiwal obejmować będzie trzy nurty: 
- konkursowy (konkurs gry na zestawie perkusyjnym i werblu)
- warsztatowy ( lekcje mistrzowskie)
- festiwalowy ( koncert prezentujący różne oblicza perkusji)
Legnicki konkurs adresowany jest do młodych miłośników gry na per-
kusji – uczniów szkół muzycznych oraz osób wywodzących się z ruchu 
amatorskiego. 
Wśród znakomitych artystów-perkusistów zaproszonych na festiwal zna-
leźli się m.in. Przemysław Jarosz (Lion Vibrations, Krystyna Stańko), Dariusz 
Kaliszuk (Kukla Band, Funky Groove), Jacek Wota (AM Wrocław) oraz Ma-
riusz Mocarski (Robert Janowski Band, zespół Patrycji Markowskiej), którzy 
poprowadzą warsztaty perkusyjne i zasiądą w jury konkursu perkusyjnego.
Szczegółowy program festiwalu oraz warunki udziału w konkursie na stro-
nie: www.drumbattle.pl

XVI FESTIWAL RYTMU 
DRUM BATTLE – LEGNICA 2021

ON LINE
termin:  12 czerwca

organizator: Zespół Szkół 

Muzycznych
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TEATRALNY  CZERWIEC 

5, 6 .06I  sobota niedziela, od godz. 10.00  I Scena Gadzickiego
66. OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI 
- eliminacje wojewódzkie

10. 06I  czwartek, godz. 18.00  I Scena Gadzickiego
„FANNY I ALEKSANDER” INGMARA BERGMANA 
„Fanny i Aleksander” to opowieść, w której teatr jest jednym z najważ-
niejszych bohaterów. Historia rodzeństwa, które po śmierci ojca dostaje 
się pod opiekę zimnego, fanatycznego pastora, łączy w sobie atmosferę 
baśni i sagi rodzinnej, horroru i komedii. Piękne wnętrze teatru staje się 
fascynującą scenografią spektaklu. Akcja rozgrywa się w jego tajemniczych, 
niewidocznych na co dzień zakamarkach, które widzowie mogą obejrzeć 
dzięki projekcjom na żywo.

11, 12, 13 .06 I  piątek, sobota, niedziela, godz. 10.00  I Scena Gadzickiego
„RZEŹ” KRZYSZTOFA KOPKI 
W lutym 1846 roku gromady chłopów galicyjskich pod wodzą Jakuba Szeli 
uderzyły na dwory szlacheckie, szczególnie wokół Tarnowa. Splądrowano 
około pół tysiąca siedzib ziemiańskich, zabijając, często z wielkim okru-
cieństwem, ponad tysiąc osób. Pamięć o tych ponurych dniach nigdy nie 
wygasła, czego dowodem jest zarówno „Wesele” Wyspiańskiego, „Słowo  
o Jakubie Szeli” Brunona Jasieńskiego, jak i zeszłoroczna laureatka Nagro-
dy Nike – powieść Radka Raka „Baśń o wężowym sercu albo wtóre słowo  
o Jakóbie Szeli”. Fabuła jest wprawdzie oparta na autentycznych  
wypadkach rabacji galicyjskiej, jednak jej inscenizacja jest spektaklem 
dalekim od historycznej rekonstrukcji.

17 .06 I  czwartek, godz. 17.00  I Art Cafe Modjeska
KAWIARENKA OBYWATELSKA 
Miasto jest nasze? Wspólna przestrzeń - wspólna sprawa.

25, 26, 27 .06I  piątek, sobota, niedziela, godz. 10.00 
CZYTELNIA MODRZEJEWSKIEJ
Weekend z dramatyzowanymi czytaniami w reżyserii finalistów konkursu. 
Klasyka światowego dramatu i literatury spod ręki nowej generacji twór-
ców teatralnych i współpracującego z nimi zespołu Teatru Modrzejewskiej
W programie: „Czerwone i czarne” Stendhala (reż. Tomasz Cymerman) 
„Dobrzy ludzie” wg „Dobrego człowieka z Seczuanu” Bertolta Brechta (reż.  
Agnieszka Nasierowska i  „Antygona” Sofoklesa (reż. Grzegorz Grecas).

19, 20 .06I  sobota, niedziela, godz. 19.00  I Scena Gadzickiego
„OŻENEK” WG MIKOŁAJA GOGOLA 
Klasyczna, nieustająco śmieszna komedia napisana w XIX wieku i prze-
niesiona we współczesne realia. Damsko-męskie zderzenie osobowości 
aktorskich i talentów komicznych. Jeden z najzabawniejszych spektakli 
ostatnich sezonów, niepozbawiony jednak chwili koniecznej zadumy nad 
skomplikowanymi relacjami między mężczyzną a kobietą.
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SENSACJA 
DLA LEGNICY!

MIASTO NA POWOJENNYCH AFISZACH
NA WYSTAWIE W MUZEUM MIEDZI

Rok 1945. Na Dolnym Śląsku nie działają kina, mało kto ma odbiornik  
radiowy, gazety rzadko docierają na pierwszych polskich mieszkańców 
którzy dotarli na Ziemie Odzyskane.  
W tych pionierskich latach plakat, afisz, obwieszczenie pełniły najważniej-
szą funkcję - informowały. O czym? O wszystkim. O tym, gdzie jest lokalne 
biuro urzędu repatriacyjnego, gdzie można potańczyć i ...jak głosować.  
Plakat wzywał do walki z oszustami i nazistowskimi kolaborantami , ape-
lował o wspólną odbudowę Polski. Plakat - służący zarówno informacji, jak  
i propagandzie był najefektywniejszą formą komunikacji w pookupacyjnej 
Polsce. 
Wystawa „Sensacja dla Legnicy! Miasto na powojennych afiszach” przenosi 
nas do Legnicy drugiej połowy lat 40. XX wieku. Jej tytuł to cytat  z jednego 
z afiszy, który świetnie oddaje pionierską, żywiołową atmosferę tamtej 
epoki. 
Życie ówczesnego miasta zostało przedstawione poprzez oryginalne, 
często fragmentarycznie tylko zachowane afisze z czasów powojennych. 
Dzięki temu rzadko wykorzystywanemu źródłu zwiedzający mogą poznać 
pionierską historię miasta z nowej, interesującej perspektywy. 
Odwiedzając gmach dawnego pałacu opatów lubiąskich dowiemy się, 
gdzie bawili się nasi dziadkowie i pradziadkowie, jakim lokalnym klubom 
kibicowali, jakie filmy mogli obejrzeć na ekranach legnickich kin i jakie 
spektakle oferowały im zarówno polskie zespoły teatralne, jak i rosyjski 
Teatr Dramatyczny. Muzealna ekspozycja to także arcyciekawa opowieść 
o problemach i troskach nowych mieszkańców powojennej Legnicy.
W wielu przypadkach jest to historia bliżej nieznana. Niejednokrotnie te 
wyjątkowe druki odsłaniają przed zwiedzającymi  nieznane dotąd miejsca 
oraz osoby związanych z miastem. To prawdziwa „Sensacja dla Legnicy”! 
napisana charakterystycznym dla ówczesnych czasów językiem.  
Większość prezentowanych afiszy pochodzi z unikatowej kolekcji  
Dokumentów Życia Społecznego, przechowywanej w zbiorach Gabinetu 
Śląsko-Łużyckiego Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Oprócz tego 
eksponaty zostały wypożyczone z Archiwum Państwowego we Wrocławiu 
Oddział w Legnicy oraz z Legnickiej Kurii Biskupiej. Zaprezentowanych 
zostanie także kilka egzemplarzy  ze zbiorów Muzeum Miedzi. 
Dodatkowo ekspozycja wzbogacą zdjęcia, dokumenty i przedmioty  z epoki.

SENSACJA DLA LEGNICY! 
MIASTO NA POWOJENNYCH AFISZACH

termin:  16 czerwca - 5 września, 
od wtorku do piątku, w godz. 1000-1700,  w soboty w godz. 1100-1700 

miejsce: Muzeum Miedzi, Kuria Opatów Lubiąskich
kurator: Marek Żak

wstęp: 6, 10 zł  (bezpłatny wstęp w soboty oraz pierwszą środę miesiąca)
organizator: Muzeum Miedzi
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POD STALOWYM  
PANCERZEM 
POJAZDY I BROŃ PANCERNA XX WIEKU 
W MINIATURZE

Ekspozycja prezentuje kilkadziesiąt miniatur, wśród nich znalazły się takie 
unikaty jak „Kubuś” - słynny samochód pancerny z powstania warszawskie-
go oraz pociąg pancerny, który mierzy prawie dwa i pół metra długości! 
Wykonawcy modeli: wrocławianin Mariusz Filipiuk, Marek Kałuża z Kalisza 
oraz mieszkający w Legnicy Jan Koralewski to znawcy militarnej tematyki, 
laureaci konkursów modelarskich. W mediach społecznościowych Muzeum 
Miedzi (Facebook i YouTube) dostępne jest również wirtualne oprowadza-
nie po ekspozycji

POD ŻELAZNYM PANCERZEM
termin:  do 29 sierpnia, 
środa - piątek w godz. 1000-1700,  
sobota - niedziela w godz. 1100-1700

miejsce: Muzeum Miedzi, Akademia 
Rycerska
kurator: Marek Żak
wstęp: 6, 10 zł (bezpłatny wstęp w soboty 
oraz pierwszą środę miesiąca)
organizator: Muzeum Miedzi

Wystawa prezentuje zabytki, które w 2019 wzbogaciły zbiory Muzeum 
Miedzi. Wśród eksponatów na uwagę zasługują karty pocztowe przedsta-
wiające dwie pary związane z Legnicą.
Jedna z nich (po lewej) przedstawia Karla Gärtnera z narzeczoną Friedą 
Floetenmeyer. Jego ojciec prowadził antykwariat przy ulicy Środkowej.  
W 1914 r. Karl został wcielony do legnickiego pułku grenadierów i wyruszył 
na front zachodni. Według nekrologu  z  „Liegnitzer Tageblatt” zginął od 
postrzału w głowę 21 czerwca 1915 r.,  w wieku 25 lat. Prezentowana foto-
grafia została wykonana niedługo przed jego śmiercią. 
Ciekawym dopełnieniem tego portretu jest karta pocztowa przedstawiają-
ca księcia Oskara Hohenzollerna (1888-1958) z małżonką, Iną hrabiną von  
Ruppin (1888-1973). Najmłodszy, piąty syn cesarza, związany również 
z legnickim Pułkiem Grenadierów zdążył poślubić swoją ukochaną 31 lipca. 
Kilka dni później, 2 sierpnia 1914 r., Oskar Pruski objął dowodzenie nad 
legnickim regimentem, który wyruszył na front...

NASZE NAJNOWSZE...
ZABYTKI, ZABYTKI, ZABYTKI

NASZE NAJNOWSZE…  
 ZABYTKI, ZABYTKI, ZABYTKI
termin:  do 29 sierpnia,  
środa - piątek w godz. 1000-1700,  
sobota - niedziela w godz. 1100-1700

miejsce: Muzeum Miedzi

kuratorzy: Łucja Wojtasik-Seredyszyn,  

Konrad Byś

wstęp: 6, 10 zł (bezpłatny  w soboty o
raz pierwszą środę miesiąca)
organizator: Muzeum Miedzi
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KRZYSZTOF OKOŃ
MÓJ ŚWIAT. MOJA MODLITWA

Tego, czego nie da się wyrazić poprzez muzykę, wypowiada w malarstwie, 
rzeźbie i grafice. Krzysztof Okoń, odnoszący sukcesy wiolonczelista, jest 
twórcą, którego prace można zobaczyć na ekspozycji „Mój świat. Moja 
modlitwa”. Malowane na szkle obrazy zostały podzielone na cztery cykle: 
Stary Testament, Boże Narodzenie, dzieje Chrystusa i święci Pańscy. „W 
kompozycjach Okonia anioły są równe ptakom, a ptaki aniołom, wydarze-
nia znane z Biblii stają się codziennym doświadczeniem, zwierzęta mają 
rozumne pyski, a kolor oddaje nastrój przedstawienia” – pisze we wstępie 
do katalogu wystawy jej kuratorka Łucja Wojtasik-Seredyszyn. 

KRZYSZTOF OKOŃ
termin:  do 6 czerwca, 
środa - piątek w godz. 1000-1700,  
sobota - niedziela w godz. 1100-1700

miejsce: Muzeum Miedzi

kurator: Łucja Wojtasik-Seredyszyn

wstęp: 6, 10 zł (wstęp bezpłatny w soboty  
oraz w pierwszą  środę miesiąca)
organizator: Muzeum Miedzi
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A CZASEM TO MI SIĘ 
NIE CHCE ŚMIAĆ...
ZOBACZCIE WYSTAWĘ 
SATYRYKONOWEJ DEBIUTANTKI

Satyrykon kocha debiuty. Bywały 
lata, w których Galeria Satyrykon na 
niewielkiej przestrzeni gościła nawet 
dwójkę debiutantów lecz w tym 
roku – debiutanta wśród laureatów 
Satyrykonu zabrakło. Czy to jednak 
nie zrządzenie losu, że właśnie w tym 
roku, po raz pierwszy zorganizowano 
konkurs na szkicownik „Szkic ma 
moc”, jego laureatką została właśnie 
Dobrusia Rurańska? 
Artystka młodego pokolenia, absol-
wentka Akademii Sztuk Pięknych  
w Katowicach, zajmuje się ilustracją 
i projektowaniem graficznym. Naj-
większą inspiracją jest dla niej natura, 

dlatego w jej pracach jest dużo małych stworzeń i bujnej roślinności. Za-
praszamy do kolorowego świata pnączy, kwiatów i czułości.
Dobrusia  Rurańska została zwyciężczynią pierwszej edycji organizowane-
go w ramach Satyrykonu konkursu „Szkic ma moc” za szkicownik o tytule 
„Ryje, mordki, paszcze”. 
- Szkicowniki to kopalnie 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 - 
mówi pomysłodawca imprezy i przewodniczący jury, wrocławski artysta 
Tomasz Broda.
Autorka zwycięskiego szkicownika jest absolwentką Akademii Sztuk 
Pięknych w Katowicach. Dyplom z grafiki książki obroniła w 2015 roku, 
wcześniej jednak, w  2014 roku,  została laureatką Nagrody Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego dla studentów uczelni artystycznych. Mieszka 
i pracuje w Katowicach. Tworzy autorskie książki obrazkowe i plakaty.  
Na co dzień zajmuje się głównie ilustracją i plakatem oraz… kolekcjonuje 
książki. Pomimo młodego wieku jest cenioną ilustratorką książek dla dzieci. 
Wśród nich jest m.in.  „Księżyc”, nietypowa książka obrazkowa inspirowana 
tradycją Kamishibai. To stara, tradycyjna japońska sztuka, łącząca teatr  
z książką.  W Galerii Satyrykon zobaczyć można szerokie spektrum twór-
czości Dobrusi Rurańskiej.

SATYRYKON 2021
DOBRUSIA RURAŃSKA  

„A CZASEM TO MI SIĘ NIE CHCE ŚMIAĆ...”
termin:  14 czerwca - 28 sierpnia, 

od wtorku do piątku, w godz. 1100-1800,  w soboty w godz. 1000-1400 
miejsce: Galeria Satyrykon

wstęp: bezpłatny
organizator: Legnickie Centrum Kultury
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Przed nami kolejna odsłona Międzynarodowej Wystawy Satyrykon.  W tym 
roku na konkurs wpłynęło 3218 prac 978 autorów z 72 krajów. Do wystawy 
pokonkursowej jury zakwalifikowało 174 prace 123 autorów. 
Tematem wiodącym, ale nie jedynym jest „Rodzina”. „Rodzina dotyczy 
w jakiś sposób każdego. Hasło to – jak wiele poprzednich – zdaje się re-
alizować czytelną ideę Satyrykonu, czyniącą tematem konkursu pojęcia 
uniwersalne, zrozumiałe dla każdego potencjalnego autora, bez względu 
na jego narodowość, wiek, płeć czy światopogląd. Pojemne i (pozornie) 
oczywiste ramy konkursowej kategorii, co roku pozwalają uczestnikom 
z sukcesem udowodnić, że granice tematu są płynne,  a jego obiektywna 
definicja nie istnieje” - mówi Bogna Otto-Węgrzyn, przewodnicząca Jury 
Satyrykonu 2021. Jak co roku wystawy towarzyszące obejrzeć będzie 
można w wielu miejscach, ponieważ, jak zawsze sceną największej polskiej 
imprezy jest - cała Legnica. 

44. 
MIĘDZYNARODOWA 

WYSTAWA 
SATYRYKON 2021

SATYRYKON 2021
WYSTAWA POKONKURSOWA
termin:  19 czerwca - 27 sierpnia, 
środa - piątek w godz. 1000-1700,  sobota - niedziela w godz. 1100-1700

miejsce: Muzeum Miedzi, Akademia Rycerska
wstęp: 6, 10 zł (bezpłatny  w soboty o raz pierwszą środę miesiąca)
organizator: Legnickie Centrum Kultury

Kryklać po śląsku czy grygolić po poznańsku? A może bazgrać, smarować, 
paćkać czy, z angielska, dudlać? Jak zwał, tak zwał – ważne, żeby wyżyć 
się na kartce papieru, rozładować energię twórczą, zapisać pomysł. I czy 
grygolimy, czy bazgrolimy, często towarzyszy nam poczucie przyjemności, 
jaką w dzieciństwie odczuwaliśmy, kiedyśmy wysmarowali się czekoladą, 
wytaplali w błocie, albo zamknięci w łazience dokonywaliśmy pierwszych 
fryzjerskich eksperymentów nożyczkami wyciągniętymi z maminej ko-
smetyczki.
Satyrykon inauguruje nowy cykl, pokonkursowy cykl prezentacji. Wystawę 
studenckich, artystycznych szkicowników, które pozwolą nam zajrzeć za 
kulisy „oficjalnych” dzieł młodych twórców.
- Szkicowniki to kopalnie 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 - 
mówi przewodniczący jury Tomasz Broda.

SZKIC MA MOC!
LCK ZAPRASZA NA NOWY

SATYRYKONOWY CYKL

SATYRYKON 2021
SZKIC MA MOC
termin:  19 czerwca - 31 sierpnia, 
środa - piątek w godz. 1000-1700,  
sobota - niedziela w godz. 1100-1700

miejsce: Muzeum Miedzi, 
Akademia Rycerska
wstęp: 6, 10 zł (bezpłatny w soboty 
oraz pierwszą środę miesiąca)
organizator: Legnickie Centrum 
Kultury
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MIASTO W DATACH

ROK 1581 i LEGNICKA 
WOJNA MAŚLANA

Legnica słynie z wielkich bitew, to tutaj wielokrotnie rozstrzygała się  
historia Europy. Po raz pierwszy – w walce z Mongołami w 1241 roku,  
następnie – w 1760 roku, kiedy to wojska pruskie Fryderyka II pokonały 
oddziały austriackie oraz w 1813 roku, gdy dowodzone przez marszał-
ka Blüchera wojska antynapoleońskiej koalicji prusko-rosyjskiej po raz  
pierwszy zmusiły do odwrotu niezwyciężoną dotąd armię Napoleona. 
Nikt jednak nie pamięta, że tylko w  naszym mieście rozegrała się jedyna 
w historii Europy wojna …maślana czyli Liegnitzer Butterkrieg, której 440 
rocznicę obchodzimy właśnie w czerwcu. 
Jej głównym bohaterem był najbardziej niepoprawny z legnickich  
Piastów - Henryk XI, od 1559 roku władający księstwem mocno zrujnowa- 
nym przez swego ojca, odsuniętego od władzy Fryderyka III. 
Jedna z najbardziej barwnych postaci epoki, wykształcony i bywały na 
dworach książę Henryk XI przez całe życie zmagał się z brakiem środków 
finansowych. Długi odziedziczył i sam walnie przyczynił się do ich po-
większenia. A niemożliwe do zrealizowania w śląskich warunkach ambicje 
polityczne (książę był protestantem a Śląskiem rządzili wówczas katoliccy 
Habsburgowie) skierowały go w stronę Polski. Podczas sejmu lubelskiego 
w 1569 roku, wziął udział w pierwszej wolnej elekcji, co doprowadziło 
go do konfliktu z cesarzem Maksymilianem II. Potem udał się w podróż 
na Zachód, docierając do Francji, gdzie walczył po stronie hugenotów.  
A w międzyczasie nosił się z planami poślubienia Elżbiety, królowej Anglii...
Po powrocie do Legnicy Henryk XI zwlekał  ze  złożeniem  hołdu  len-
nego austriackim Habsburgom, czyli występującego w imieniu cesa-
rza biskupowi wrocławskiemu a jednocześnie staroście generalnemu 
Śląska Martinowi Gerstmannowi. Dowcipny Piast swoją opieszałość  
w podróży do Pragi uzasadniał …świerzbem oraz troską o bezpieczeństwo 
Najjaśniejszego Pana. Na efekty nie trzeba było długo czekać. 
W 1581 roku cesarscy urzędnicy wydali wojnę Henrykowi i zorgani-
zowali pospolite ruszenie mieszkańców Śląska, które w początkach 
czerwca ruszyło pod Legnicę. Niezwykłe oblężenie opisał w swoim pa-
miętniku dworzanin i wierny kompan księcia, Hans von Schweinichen. 
Zarówno obleganym jak i oblegającym zdecydowanie brakowało chęci  
do walki.  8 czerwca uprzejmi legniczanie wpuścili nawet swoich ziomków 
z okolicznych miast do twierdzy. Powodem były drobne zakupy czyli 
przysłowiowe masełko do chleba!  Wdzięczni napastnicy bez przeszkód 
kontynuowali walkę, spokojnie biesiadując pod murami solidnie wówczas 
ufortyfikowanego grodu. 
Wojna poszła więc - jak po maśle. Ponieważ obie strony usilnie  
namawiały księcia do zgody, Henryk IX, dwukrotny kandydat do tronu  
Polski, ugiął się  i pośpiesznie wyjechał złożyć hołd lenny cesarzowi. A dzielni 
wojownicy rozeszli do domów. 
Potem jednak żarty się skończyły. Za nieposłuszeństwo legnicki książę 
został aresztowany w Pradze i przewieziony na wrocławski zamek. Stąd,  
kilka lat później, zbiegł do Polski, gdzie zmarł na wygnaniu. 
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Wystawa rysunków Agima Sulaja, albańskiego artysty od lat mieszkającego 
we Włoszech to prezentacja artysty wielokrotnie nagradzanego, laureata 
prestiżowych nagród m.in. w Chinach, Rosji, Belgii, Francji, Hiszpanii, 
Portugalii, Grecji, Ameryce, Polsce (w tym także na Satyrykonie), Turcji, 
Niemczech, Szwecji i Iranie. Agim Sulaj w ubiegłym roku zasiadał również 
w jury legnickiego Satyrykonu. 
Swoje pierwsze prace zaprezentował w 1993 roku na indywidualnej wy-
stawie „Rally di Rimini” we Włoszech, gdzie jego portfolio zostało ciepło 
przyjęte. Od tego czasu osiadł w Rimini, gdzie mieszka do dziś.
Jego twórczość oscyluje wokół głównych problemów społecznych i po-
litycznych XXI wieku. Przewijają się w niej tematy ubóstwa na świecie, 
zanieczyszczenia środowiska oraz realiów imigracji. Jeszcze podczas stu-
diów zaczął posługiwać się hiperrealizmem, który zupełnie nieoczekiwanie 
łączy z satyrą, uzyskując jedynym w swoim rodzaju efekt. Jest laureatem  
włoskiej narodowej nagrody „Cartoonsea” w 2010 roku za humor i satyrę, 
zdobył również drugą nagrodę w międzynarodowym konkursie „ Bracia 
włoscy”. Jego twórczość została nazwana „piękną, surrealistyczną ilustracją 
satyryczną, metaforą stanu środowiska i braku jego ochrony”.

AGIM SULAJ I JEGO 
„EUROPA”

SATYRYKON 2021
WYSTAWA POKONKURSOWA
termin:  21 czerwca - 8 sierpnia, 
środa - piątek w godz. 1000-1700,  sobota - niedziela w godz. 1100-1700

miejsce: Galeria RING, Rynek
wstęp: bezpłatny
organizator: Legnickie Centrum Kultury

Będący pomysłem Zygmunta Januszewskiego i Elżbiety Pietraszko cykl 
wystaw studenckich „Skłonności do  ostrości”, prezentujący dokonania 
kolejnych polskich uczelni artystycznych, pokazywany jest w ramach Sa-
tyrykonu od 2011 roku. Cykl wystaw rysunków i grafik studentów polskich 
uczelni artystycznych to już kolekcja prac o specyficznym charakterze. 
Postawa krytyczna, ironia, satyra, deformacja, poczucie humoru i wnikliwa 
obserwacja to obszary ekspresji,  które są Satyrykonowi szczególnie bli-
skie. Międzyuczelniany „turniej” w tym roku kontynuuje Akademia Sztuki 
w Szczecinie pod opieką Piotra Depta Kleśta z Katedry Projektowania 
Graficznego ASP.

SKŁONNOŚCI 
DO OSTROŚCI

SATYRYKON 2021
SKŁONNOŚCI DO OSTROŚCI
termin:  19 czerwca - 31 sierpnia, 
środa - piątek w godz. 1000-1700,  
sobota - niedziela w godz. 1100-1700

miejsce: Teatr im. Heleny 
Modrzejewskiej, Rynek 39
wstęp: bezpłatny 
organizator: Legnickie Centrum 
Kultury

CZYLI STUDENCI ZE SZCZECINA  
NA LEGNICKIM SATYRYKONIE

SATYRYKON 2021



14  I

Jeszcze sto lat temu uczestniczki letnich bali skrupulatnie zapisywały  
w swoich karnecikach kandydatów do tańca i kolejne utwory. A w rytm 
jakich dźwięków tańczą tego lata legnickie fontanny? 
Woda, światło i dźwięk - wspaniałe widowisko i prawdziwa uczta dla  
ducha czekają na widzów w modernistycznej części legnickiego Parku. 
To prawdziwy balet wody i światła, który prowadzi i organizuje muzyka. 
Spektakularna opowieść najefektowniej wygląda po zmroku. Współtwo-
rzy ją muzyka filmowa, która tym razem nie jest dopełnieniem kinowych 
efektów ale głównym bohaterem widowiska. To właśnie muzyka filmowa 
rozwija opowieść, to w jej rytm prowadzone są zachwycające swoją energią 
i barwą „wodne obrazy”.
Widowisko inauguruje fragment utworu Richarda Straussa „Tako rzecze 
Zaratustra”, który w swoim filmie „2001: Odyseja Kosmiczna” zacytował 
Stanley Kubrick. Następnie usłyszymy muzykę Alana Menkena do filmu 
„Piękna i Bestia”, dla której kontrapunktem jest porywający rozmachem 
utwór Vangelisa - z finałowych scen  filmu „Blade Runner” Ridleya Scotta. 
Z genialnym twórcą muzyki elektronicznej, znanym z bogatego symfo-
nicznego wręcz brzmienia swich instrumentów nie rozstaniemy się jeszcze  
słuchając muzyki do obrazu „1492. Conquest of Paradise”. 
A potem? Legnickie fontanny zapraszają do tanga. Wybrzmiewa ono  
w muzycznym temacie przewodnim sowy Hedwigi, przyjaciółki Harrego 
Pottera i triumfuje w tangu wszechczasów, czyli argentyńskim, ostrym „El 
Chocio” i słynnej urugwajskiej „La cumparsita”. 
Drugą część spektaklu rozpoczynają magiczne dźwięki z „Władcy Pierście-
ni”, instrumentalna wersja utworu „May it be” irlandzkiej instrumentalistki, 
kompozytorki i wokalistki Enyi. Potem bajkowe wodotryski zatańczą „Walc 
Barbary” z serialu „Noce i dnie”, do którego muzykę napisał  Waldemar 
Kazanecki. 
„Walc” Arama Chaczaturiana poprowadzi publiczność do wielkiego finału.  
A jest nim słynny „Cwał Walkirii” Richarda Wagnera z cyklu „Pierścień 
Nibelunga”.
Zapraszamy na wieczorne pokazy w parku Miejskim, których bohaterkami 
są, skąpane w kolorowym blasku, legnickie fontanny.  

POKAZY SPECJALNE: 
WODA + ŚWIATŁO + DŹWIĘK 
6 OBRAZÓW
maj, czerwiec, lipiec , sierpień:  piątek, sobota, niedziela,  od godz. 2130

wrzesień: piątek i sobota,  od godz. 1940

1-15 października:  piątek i sobota, od godz. 1840

Każdy pokaz specjalny trwa 20 minut

BEZPŁATNE PARKINGI 
dostępne przy al. 100-lecia Odzyskania Niepodległości
Dojście z parkingów na piechotę - ok. 550 m (7 min.)

FILMOWE, LEGNICKIE 
FONTANNY

ZOBACZCIE, JAK TAŃCZĄ
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ROK 1813 
- NAPOLEON W LEGNICY

Dokładnie 208 lat temu, 27 maja 1813 roku los zetknął w naszym mieście, 
największego stratega epoki, cesarza Francuzów Napoleona z legnickim 
filozofem i pedagogiem, profesorem Akademii Rycerskiej, Johannem 
Werdermannem (1755–1833), cichym bohaterem tego dnia. 
Około godziny 1200 profesor oczekiwał Napoleona na trakcie chojnowskim, 
by błagać o łaskę dla siedmiu tysięcy pozostałych w mieście legniczan. 
Władającemu biegle językiem francuskim rektorowi przypadła w tym dniu 
najważniejsza rola życia – reprezentanta grodu, z którego dzień wcześniej 
uciekli wraz z rodzinami burmistrz, poczmistrz i urzędnicy miejscy.
Cesarz udzielił miastu gwarancji bezpieczeństwa i wraz z orszakiem  
wjechał do Legnicy. Towarzyszył mu Werdermann, z którym cesarz  
życzliwie gawędził. W okolicy Akademii Rycerskiej profesor poskarżył się, iż 
nie jest już w stanie iść pieszo, u cesarskiego strzemienia. Napoleon kazał 
dać mu konia i dalej, Rynkiem a potem ulicą Najświętszej Marii Panny, 
ruszyli razem na Przedmieście Wrocławskie, gdzie cesarz zlustrował przez 
lunetę okolicę. Następnie przeprowadził rekonesans w Legnickim Polu  
a około godziny 21 wrócił do miasta, na nocleg w domu Bitschena w Rynku. 
A Werdermann? Odprawiono go z rozkazem dostarczenia chleba dla 
Francuzów.
Napoleon dwa dni później opuścił miasto, by już w sierpniu tego samego 
roku spotkać się ze swoim przeznaczeniem podczas wielkiej bitwy nad 
Kaczawą.  Otoczony wdzięcznością mieszkańców profesor Werdermann 
mieszkał dalej w Legnicy oddając się swojej największej pasji, reformie 
miejskiego szkolnictwa. W 1824 r. został dyrektorem połączonych szkół, 
Johanneum i Petrischule (czyli pierwszej szkoły parafialnej utworzonej  
w 1309 r. przy kościele Piotra i Pawła). Nową placówkę umieścił na placu 
Klasztornym. Dziś tradycje dydaktyczne szkoły Werdermanna kontynuuje  
I Liceum Ogólnokształcące. U zbiegu ulic Głogowskiej i M. Curie Skłodow-
skiej do dziś znajduje się głaz narzutowy poświęcony jego pamięci. Napis 
na nieistniejącej już tablicy głosił chwałę skromnego profesora „nieustra-
szonego przed Napoleonem”.
5 czerwca 1813 roku Napoleon po raz drugi pojawił się w naszym mieście. 
„Cesarza zastałem w sypialnym pokoju (…) Był ukontentowany bardzo  
i, mając tabakierkę otwartą na stole, a przechodząc się po pokoju z założo-
nymi do tyłu rękoma, tabakę zażywał, biorąc ją z tabakierki, a część większą 
rozsypując przytem po podłodze… rozmowa przeszło pół godziny trwała, 
sam na sam z Cesarzem”. Tak legnickie spotkanie z  cesarzem Francuzów, 
który zażywał (i rozsypywał…) ponad 3 kilogramy tabaki miesięcznie opisał 
Józef Grabowski (1791-1881). 22-letni porucznik, wówczas adiutant cesarza, 
przywiózł Napoleonowi raport księcia Józefa Poniatowskiego. 
A nocował Najjaśniejszy Pan w domu Bitschena, który kilka wieków  
wcześniej należał do słynnego legnickiego burmistrza, skazanego w 1454 
roku na śmierć za zdradę stanu. 
Usytuowana w rogu ul. Rycerskiej budowla już nie istnieje ale utrwaliła ją 
na swoim rysunku legnicka nauczycielka Elfriede Springer (1886-1959). 

Józef Grabowski

Johann Karl Werdermann

Napoleon Bonaparte

MIASTO W DATACH
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LATO W LEGNICY
ZAPRASZMY NA LETNIE PÓŁKOLONIE

Tegoroczne letnie półkolonie miejskie prowadzone będą w następujących  
placówkach:

• Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Kamienna 20A
I turnus – od 28.06.2021 r. do 9.07.2021 r.,
II turnus – od 12.07.2021 r. do 23.07.2021 r.

• Szkoła Podstawowa  Nr 4, ul. Piastowska 3
I turnus – od 28.06.2021 r. do 9.07.2021 r.,
II turnus – od 12.07.2021 r. do 23.07.2021 r.

• Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Polarna 1
I turnus – od 26.07.2021 r. do 6.08.2021 r.,
II turnus – od 9.08.2021 r. do 20.08.2021 r.   

• Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Marynarska 31
I turnus – od 26.07.2021 r. do 6.08.2021 r.,
II turnus – od 9.08.2021 r. do 20.08.2021 r.

Opłata za 1 dzień uczestnictwa w półkolonii wynosi 20 zł (udział w turnu-
sie dziesięciodniowym to koszt 200 zł).  Uczniowie posiadający aktualną 
decyzję MOPS-u i korzystający z bezpłatnych obiadów na półkolonie kwa-
lifikowani są w pierwszej kolejności. Udział tych uczniów w półkoloniach 
jest bezpłatny. 
W tym roku organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży regu-
luje reżim sanitarny oraz Wytyczne GIS, MZ i MEN. Zgodnie z powyższym 
dyrektorzy szkół, w których prowadzone są półkolonie, organizują dzie-
ciom wypoczynek głównie na terenie szkół, świetlic szkolnych, sal gim-
nastycznych i komputerowych, boiskach szkolnych. Planowane są także 
wycieczki autokarowe i zajęcia w plenerze organizowane z zachowaniem 
reżimu sanitarnego. Zajęcia w czasie wolnym od nauki to przede wszyst-
kim zapewnienie dzieciom aktywnego wypoczynku oraz propagowanie 
alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu.
Szczegóły dotyczące prowadzonych zajęć w okresie trwania półkolonii w 
szkołach przedstawiają się następująco:

Szkoła Podstawowa Nr 1
Uczestnicy mają zapewnionych wiele atrakcji, m. in. udział w zajęciach spor-
towo-rekreacyjnych: spartakiady, zajęcia sportowe z elementami wschod-
nich sztuk walki oraz fitness, zajęciach szachowych i robotyki, warsztatach: 
malowanie piaskiem, szycie i wyrabianie świec, zajęciach plastycznych 
i artystycznych (sensoplastyka), zajęciach muzyczno-rytmicznych oraz 
tanecznych (warsztaty taneczne, festiwal piosenki), zajęciach wychowaw-
czych na temat asertywności, uzależnień i zdrowego stylu życia (zajęcia z 
pielęgniarką i funkcjonariuszami Straży Miejskiej). Dodatkowo planowane 
są wyjścia na terenie miasta do Muzeum Miedzi, bibliotek miejskich, sal 
zabaw, kina Helios, Palmiarni i Zamku Piastowskiego oraz wycieczki auto-
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karowe i zajęcia w plenerze 
– Gospodarstwo „Stary 
Młyn” Dunino, Gospodar-
stwo „Pole Wyobraźni” 
Chwalimierz.

Szkoła Podstawowa Nr 4
Dla uczestników zapla-
nowano: wycieczki auto-
karowe całodniowe kra-
joznawczo-turystyczne, 
wycieczki do gospodar-
stwa agroturystycznego, 
spacery po parku Miejskim, 
zabawy ruchowe , zawody 
strzeleckie w siedzibie LOK 
,wycieczki na kąpielisko 
„Kormoran”, zajęcia rekre-
acyjne na basenie, piesze 
wycieczki turystyczno-krajoznawcze, udział w rozgrywkach sportowych 
organizowanych przez OSiR, zajęcia sportowe w sali gimnastycznej i boisku 
szkolnym, zajęcia z elementami socjoterapii adresowane do dzieci pocho-
dzących z rodzin dysfunkcyjnych, które nie radzą sobie z napięciami i lękami 
spowodowanymi izolacją społeczną oraz długotrwałym brakiem kontaktu 
z rówieśnikami z powodu COVID. W programie znajdą się także konkursy 
muzyczne, taneczne i plastyczne, spotkanie z policjantem i strażnikiem 
miejskim pod hasłem „Bezpieczne Wakacje”, wyjście do  kina Helios i kina 
Piast (zgodnie z aktualnym repertuarem), zwiedzanie wystaw w Muzeum 
Miedzi i zajęcia plastyczne.

Szkoła Podstawowa Nr 7
Program obejmuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, konkursy, turnieje, 
zajęcia na sali gimnastycznej, zajęcia basenowe, warsztaty kreatywne, 
warsztaty z robotyki i małego chemika, warsztaty rzemiosł dawnych, 
warsztaty teatralne wyjścia i wyjazdy  w teren otwarty, np. do parku.

Szkoła Podstawowa Nr 9
W programie m. in. zajęcia sportowe ogólnorozwojowe na sali gim-
nastycznej, boisku szkolnym oraz szkolnym placu zabaw; zajęcia i 
konkursy muzyczne, taneczne i plastyczne ( „Miłe chwile spędzone 
razem”, „Wspólna zabawa”, karaoke); zajęcia komputerowe - gry dy-
daktyczne, robotyka i kodowanie; warsztaty naukowe - elektryczność 
„Opowieść o prądzie”, warsztaty plastyczno-techniczne i artystycz-
ne (tkactwo), wycieczki dydaktyczno-rekreacyjne do Starego Młyna  
w Duninie, Dobkowa i Myśliborza oraz całodniowe wycieczki autokarowe 
do gospodarstw agroturystycznych (Osada Danieli).

Młodzieżowe Centrum Kultury
MCK przygotowało ofertę ciekawych zajęć i  warsztatów. Wszystkie pro-
ponowane formy mają charakter zajęć otwartych,  są nieodpłatne i prowa-
dzone przez nauczycieli zatrudnionych w MCK. Zajęcia przeprowadzone 
zostaną w dwóch budynkach: przy ul. Mickiewicza i Rataja, aby w pełni 
wykorzystać pracownie jakimi dysponuje placówka.
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Za nami najbardziej emocjonujący moment Legnickiego Festiwalu SRE-
BRO – kulminacja i ogłoszenie wyników 29. Międzynarodowego Konkursu 
Sztuki Złotniczej Wciąż Człowiek? 
Główna nagroda – Grand Prix Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego 
i Sportu drugi rok z rzędu powędrowała do Polaka – Tadeusza Jaśkowiaka, 
którego „Smartfon łupany” ujął jurorów formalnym połączeniem stylu 
dwóch odległych epok: kamiennej i nowych mediów.
Międzynarodowy Konkurs Sztuki Złotniczej każdego roku przyciąga 
rzesze twórców biżuterii autorskiej z całego świata. Na bieżącą edycję 
186 artystów z 35 krajów nadesłało 357 prac. Ten pokaźny zestaw oceniło 
międzynarodowe jury złożone z autorytetów i specjalistów w dziedzinie 
biżuterii i designu: twórcy i pedagodzy Caroline Broadhead z Wielkiej 
Brytanii, Georg Dobler z Niemiec, Darijus Gerlikas z Litwy, a także Maria 
Magdalena Kwiatkiewicz – właścicielka marki YES Biżuteria i YES Galerii 
oraz Sławomir Fijałkowski, który od wielu lat wspiera Festiwal jako do-
radca programowy. Jury stanęło przed nie lada wyzwaniem: obrady po 
raz pierwszy w ponad 40-letniej historii Festiwalu odbyły się online, co w 
przypadku takiej dziedziny sztuki, jak biżuteria (dedykowana ciału), jest 
wyjątkowo trudne. Do wystawy pokonkursowej wyselekcjonowano prace 
44 artystów z 16 krajów. Oglądać je można na ekspozycji w Galerii Sztuki. 
Obiekty odrzucone, zgodnie z festiwalową tradycją, prezentowane są na 
wystawie Holownia, której nazwa pochodzi od miejsca ekspozycji – holu 
Teatru Modrzejewskiej w Legnicy.
Wystawy w ramach tegorocznej odsłony Legnickiego Festiwalu SREBRO 
można zwiedzać w siedmiu lokalizacjach w sercu miasta. 

29. Międzynarodowy Konkurs Sztuki Złotniczej WCIĄŻ CZŁOWIEK?
Galeria Sztuki, pl. Katedralny 1. 
Termin: do 20 czerwca
Konkurs to wiodące wydarzenie Legnickiego Festiwalu. Ma charakter 
czysto artystyczny, preferuje pomysł i sens wypowiedzi twórcy na zadany 
temat. Interpretacja tematu i artystyczna wartość wypowiedzi są podsta-
wowym kryterium decydującym o kwalifikacji prac na wystawę. Spośród 
357 prac nadesłanych przez 186 artystów z 35 krajów, do wystawy grono 
jury zakwalifikowało prace 44 artystów.

Sylwetki Twórców: Marion Delarue
Dziwn(i)e znaczące / Strangenessmatters
Miejsce: Galeria Sztuki, pl. Katedralny 1.
Termin: do 20 czerwca
Marion Delarue urodziła się w 1986 roku we Francji i mieszka w Paryżu. 
Studiowała w EcoleSupérieure des Arts Décoratifs w Strasburgu (Francja), 
gdzie uzyskała tytuł magisterski w dziedzinie obiektu, specjalizacja biżu-
teria współczesna. Uczestnicząc w rezydencjach artystycznych w Polsce, 
Korei Południowej, Chinach i Japonii, eksperymentowała z wszelkiego 

LEGNICKI FESTIWAL 
SREBRO

WCIĄŻ CZŁOWIEK / STILL HUMAN?
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rodzaju materiałami. Zafascynowana wysoko rozwiniętymi technikami, 
wykorzystuje je w sposób tradycyjny lub nowatorski, dążąc do połączenia 
tradycyjnego savoir-faire (know-how) i współczesności, technik rękodziel-
niczych i krytycznego myślenia.

Amber Trip: Surveillance Jewellery
Miejsce: Galeria Sztuki, pl. Katedralny 1. 
Termin: 04.05.-20.06.2021 r.
Wystawa stanowi prezentację wybranych prac zgłoszonych do konkursu 
biżuterii artystycznej, organizowanego w 2021 r. przez Międzynarodowe 
Bałtyckie Targi Jubilerskie Amber Trip. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w 
dniach 18-21 sierpnia 2021 r., podczas tegorocznej edycji Targów. Amber 
Trip to największe w krajach bałtyckich wydarzenie gromadzące profesjo-
nalnych jubilerów, mistrzów obróbki bursztynu i projektantów biżuterii, 
a także producentów maszyn jubilerskich i urządzeń technologicznych.

Holownia 
Miejsce: Hol Starego Ratusza – Teatr Modrzejewskiej, Rynek 39. 
Termin: 04.05.-20.06.2021 r.
Wystawa prac niezakwalifikowanych do wystawy 29. Międzynarodowego 
Konkursu Sztuki Złotniczej. Jej nazwa pochodzi od tradycyjnego już miejsca 
prezentacji – holu Starego Ratusza. 

Srebrne Szkoły
Pracownia Biżuterii i Metali na Akademii Sztuk Pięknych w Szanghaju
Miejsce: Galeria Ring, Rynek 12. 
Termin: do 20 czerwca

Srebrne Szkoły: 
NOWE KONSTELACJE.
 30 lat STUDIA S + M + L_XL – METAL I BIŻUTERIA
Akademia Sztuk Pięknych w Bratysławie
Miejsce: Galeria Ring, Rynek 12. 
Termin: do 20 czerwca
Konstelacja w luźnym tłumaczeniu oznacza „spotkanie gwiazd”. Ekspozycja 
daje wgląd w kreatywne procesy mózgu zachodzące podczas tworzenia. 
Skupia się na postrzeganiu ludzkiego ciała na różnych poziomach, a tak-
że wzajemnym oddziaływaniu zarówno ciał na siebie, jak ciała i klejnotu 
względem siebie. 

Amberif Design Award: Ostateczne piękno
Miejsce: Galeria Satyrykon, Rynek 35. 
Termin: do 12czerwca
Wystawa prezentuje prace zakwalifikowane w 24. edycji Międzynarodo-
wego Konkursu na Projekt Biżuterii z Bursztynem. Celem konkursu jest 
promocja myśli twórczej i nowatorskich rozwiązań w projektowaniu biżuteri 
i z wykorzystaniem bursztynu. Na konkurs nadesłano 169 projektów, autor-
stwa 130 twórców z 25 krajów. Nagrodzeni i wyróżnieni artyści pochodzą 
z Polski, Finlandii, Tajwanu oraz Iranu.



Sylwetki Twórców: 
Delphine Perrache. Konfrontacje
Miejsce: Galeria Satyrykon, Rynek 35. 
Termin: do 12 czerwca
DelphinePerrache pochodzi z Francji, obecnie mieszka i tworzy w Belgii. 
Wystawa indywidualna stanowi nagrodę Dyrektora Galerii Sztuki w Legnicy 
przyznaną w 2018 r. w Konkursie Sztuki Złotniczej PREZENTACJE: Srebro i 
bursztyn współcześnie, zorganizowanym w 2018 roku przez Stowarzysze-
nie Twórców Form Złotniczych. Ekspozycja prezentuje prace – naszyjniki, 
broszki, pierścionki i kolczyki powstałe w latach 2017-2020. Zgeometry-
zowane formy obiektów przywołują skojarzenia z architekturą, która 
pozostaje dla artystki jednym z głównych źródeł inspiracji. W niewielkich 
przedmiotach, pełniących funkcję biżuterii zawiera esencję żelbetowych 
konstrukcji, w zaskakujący sposób interpretując zasady geometrii.

Extranalities – odsłona szósta: Mechanorganic
Miejsce: Galeria Satyrykon, Rynek 35. 
Termin: do 12 czerwca
Cykliczny projekt Extranalities rozpoczął się w 2015 roku. Do każdej 
kolejnej odsłony sukcesywnie powiększającego się Projektu zapraszano 
nowego artystę z kolejnego kraju. Każda nowa edycja rozpoczyna się 
od losowej wymiany „w ciemno” materiałów i przedmiotów, z których 
powstanie biżuteria. Artysta musi wykorzystać otrzymane materiały – 
nierzadko trudne w obróbce i nietypowe. Celem udziału w projekcie jest 
konfrontacja uczestników z wyzwaniem, zmuszającym go do wyjścia poza 
swoje twórcze przyzwyczajenia i artystyczną strefę komfortu. Najnowsza 
odsłona Extranalities odbywa się pod hasłem Mechanorganic. Tym razem 
zadanie polegało na stworzeniu „mechanicznej” biżuterii z przedmiotów 
„organicznych” i odwrotnie. 

Sylwetki Twórców: Andrzej Szadkowski
Tytuł: Andrzej Szadkowski. Rytm twórczości 1968-2021
Miejsce: Muzeum Miedzi, ul Partyzantów 3. 
Termin: do 27 sierpnia
Retrospektywna wystawa prezentuje kilkadziesiąt prac Artysty, które po-
wstawały w ciągu ostatnich pięciu dekad. Wyznaczają swoistą drogę od 
początków – kształtowania się świadomości formy biżuterii – po rozmyślne 
przekraczanie i nadpisywanie jej granic, co ukazane jest obrazowo na chro-
nologicznym tle zdobywanej wiedzy i umiejętności. Andrzej Szadkowski 
(ur. 04.06.1947 w Zgierzu) – prof., artysta złotnik, projektant, promotor 
i pedagog. Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych 
(obecnie ASP) w Łodzi (1972). Jego prace znajdują się w 11 muzeach w 
kraju i za granicą.

Handmade 2. Polska sztuka srebra lat 1979-1999
Wystawa biżuterii artystycznej ze zbiorów Muzeum Miedzi w Legnicy
Miejsce: Muzeum Miedzi, ul Partyzantów 3. 
Termin: do 27 sierpnia
Historia kolekcji rozpoczęła się w 1979 r. i wiąże się z organizacją Ogólnopol-
skiego Przeglądu Form Złotniczych SREBRO, którego kuratorem przez wie-
le lat był historyk sztuki i artysta Marek Nowaczyk. Od tego czasu wybitne, 
bądź najbardziej nowatorskie prace nagrodzone w Przeglądach, jak również 
na wystawach tematycznych były zakupywane do kolekcji, dokumentując 
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panujące tendencje i ich interpretacje. 
Organizowane w trybie biennale konkursy 
inspirowały złotników do podejmowania 
niekonwencjonalnych rozwiązań i posługi-
wania się nowymi tworzywami.

Debiuty: Justyna Kowalska
Miejsce: Galeria Srebra Pod Przepiórczym 
Koszem, Rynek 38. 
Termin: do 12 czerwca
Wystawa stanowi nagrodę Galerii Sztuki w 
Legnicy w Konkursie im. Władysława Strze-
mińskiego – Projekt organizowanego przez 
Akademię Sztuk Pięknych w Łodzi . Celem 
cyklu Debiuty jest umożliwienie młodym 
twórcom zaistnienie na scenie artystycz-
nej oraz nabycie pierwszych doświadczeń 
związanych z prezentacją własnej twór-
czości. Wystawa prezentuje cztery kolekcje 
artystki: „Dymy”, „Symetria”, „Pierścienie” 
oraz „Żywioł wody”.

Debiuty: Luiza Mężyńska
Miejsce: Galeria Srebra Pod Przepiórczym Koszem, Rynek 38. 
Termin: do 12 czerwca
Wystawa prezentowana jest w ramach cyklu wystawienniczego Debiuty i 
stanowi nagrodę przyznawaną przez Galerię Sztuki w Legnicy w Konkursie 
im. Władysława Strzemińskiego skierowanego do studentów ostatnich 
lat studiów. Celem cyklu Debiuty jest umożliwienie młodym twórcom 
zaistnienie na scenie artystycznej oraz nabycie pierwszych doświadczeń 
związanych z prezentacją własnej twórczości. Wystawa Luizy Mężyńskiej 
obejmuje kolekcję biżuterii inspirowaną filozofią „wabi-sabi” czyli japońską 
sztuką dobrego życia oraz kolekcję wisiorów „Piękno”.

Międzynarodowy Konkurs Biżuterii Artystycznej 
PREZENTACJE 2019: PROTEZEUSZE
Miejsce: Otwarta Pracownia Sztuki, ul. Chojnowska 19, 
Termin: do 20 czerwca
Prezentacje to konkurs organizowany od 2001 roku przez Stowarzyszenie 
Twórców Form Złotniczych. Każdego roku odbywa się on pod innym hasłem 
przewodnim. Temat XIX edycji konkursu Protezeusze także w wersji leksy-
kalnej odnosi się bezpośrednio do osób noszących protezy i pokonujących 
trudy dnia codziennego poprzez odwołanie do mitu o Prometeuszu, który 
w imię miłości do człowieka został skazany na wieczne męki.

Wystawa fotografii i animacji WCIĄŻ CZŁOWIEK?
Miejsce: Otwarta Pracownia Sztuki, ul. Chojnowska 19. 
Termin: do 20 czerwca
Pokonkursowa wystawa fotografii Zadaniem uczestników konkursu było 
przedstawienie prac prezentujących różne interpretacje tematu, a te 
najciekawsze komisja wybrała do niniejszej wystawy. W konkursie foto-
graficznym komisja oceniła 161 prac nadesłanych przez 75 uczestników i 
zakwalifikowała do wystawy fotograficznej 31 osób.
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MŁODZIEŻOWE 
CENTRUM KULTURY 

1, 8, 15, 19, 22. 06 � godz. 1400, 1600

Zajęcia i imprezy szachowe
MCK, ul. Rataja / wstęp bezpłatny 

2, 9, 16, 23. 06 I godz. 1400, 1600

Otwarte zajęcia twórcze
MCK, ul. Rataja / wstęp bezpłatny

4, 11, 18, 25. 06 I godz. 1400, 1600

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

5.06 I  sobota 
XXV Ogólnopolski Festiwal Piosenki  
Ekologicznej EKOPIOSENKA 2021 
MCK, ul. Mickiewicza  

7, 14, 21. 06 I  godz. 1400, 1600  
Kreatywne poniedziałki w MCK
MCK, ul. Rataja / wstęp bezpłatny

8-9.06 I wtorek, środa , godz. 1600

Uczeń i Mistrz 
Otwarcie wystawy koła plastycznegoy
oraz podsumowanie rocznej pracy
MCK, ul. Mickiewicza / wstęp bezpłatny

3, 10, 17, 24. 06 I godz. 1400  
Kącik Młodego Ekologa
Przyrodniczo – ekologiczne zajęcia 
dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat.
MCK, ul. Rataja / wstęp bezpłatny

22, 23. 06 I godz. 1630, 1730

Podsumowanie Konkursu Plastycznego 
JAKIE ZNASZ ZAWODY?
MCK, ul. Mickiewicza 

5.06 I  od godz. 1200

Mistrzostwa Dolnego Śląska U-16 
w lekkiej atletyce
Stadion lekkoatletyczny, Park Miejski
org. Dolnośląski Związek Lekkiej Atletyki  
we Wrocławiu, OSiR Legnica

Królowa sportu - lekkoatletyka powraca w czerwcu do 
Legnicy. Na boiskach lekkoatletycznych odbęda się 
Mistrzostwa Dolnego Śląska w kategorii U-16 (juniorzy 
młodsi). Młodzi zawodnicy rywalizować będą w nastę-
pujących konkurencjach: rzut oszczepem, rzut dyskiem, 
pchnięcie kulą, skok wzwyż, skok w dal, chód, bieg, szta-
feta. 

7, 14, 21, 28 .06 I  godz. 1800

Kalistenika z kwiatkiem
Park kalisteniczny, Park Miejski
org. OSiR

8 .06 I  godz. 1700

Zajęcia Nordic Walking
Park Miejski
org. Stowarzyszenie Nordic Walking

10-11.06 I  
Mistrzostwa Polski w kickboxingu 
seniorów i juniorów K-1 Rules
Qubus Hotel
org. Polkon Fight Legnica,  
Ognisko TKKF Olimp Legnica

12.06 I  godz. 1800  
GALA Mistrzostw Polski w kickboxingu 
seniorów i juniorów K-1 Rules
Hala sportowa ZSI, ul. Wierzyńskiego
org. Polkon Fight Legnica,  
Ognisko TKKF Olimp Legnica

13.06 I  godz. 1240  
MKS Miedź Legnica S.A – Zagłębie Sosnowiec
Mecz 1 Ligi Piłki Nożnej 
Stadion im. Orła Białego
org. MKS Miedź Legnica S.A.

25.06 I  godz. 1600   
Bez skarpet 
- turniej siatkówki plażowej
Kąpielisko KORMORAN
org. OSiR

SPORTOWE
KALENDARIUM
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