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SATYRYKON 2021 
wręcznie nagród oraz wernisaże wystaw Muzeum Miedzi, Galeria Satyrykon i in. 2 .07

SATYRYKON 2021
Piotr Bukartyk Dziedziniec Akademii Rycerskiej3 .07

SATYRYKON 2021 
Kabaret  Paranienormalni Dziedziniec Akademii Rycerskiej3 .07

SATYRYKON 2021 
Bajeczna Fiesta Teatru KULTURESKA Dziedziniec Akademii Rycerskiej4 .07

SATYRYKON 2021 
Maja Kleszcz OSIECKA DE LUXE Dziedziniec Akademii Rycerskiej4 .07

Startują Letnie Warsztaty Artystyczne  
Akademii Avatar Akademia Rycerska5 .07

VIII Legnicki Festiwal Kultur 
Kto siedzi na miedzi(-y)? Dziedziniec Akademii Rycerskiej10 .07

SATYRYKON 2021
Rodzinny spacer śladami Satyrykonu Park - Akademia Rycerska2 .07

Wirtualne Legnickie Spacery Historyczne
Śladami małych i dużych biznesów media Muzeum Miedzi4 .07

startuje cykl imprez OSiR
Ćwiczymy na trawie 

 
Park Miejski5 .07

startuje turniej plażowej piłki nożnej
KORMORAN CUP

 
Kąpielisko Kormoran7 .07

Konkurs rzeźby w piasku
PIASKOWNICA 2021

 
Kąpielisko Kormoran10 .07

SARIUS - ANTIHYPE 2 TOUR Dziedziniec Akademii Rycerskiej17 .07

KALENDARIUM na lato
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30. Legnickie Wieczory Organowe 
Koncert kameralny Ewangelicki Kościół Marii Panny3 .08

Sobel 
Koncert Pułapka na Motyle Dziedziniec Akademii Rycerskiej28 .08

Startuje 
Letnia Akademia Filmowa Rynek, Akademia Rycerska i in.4 .08

Gala Letniej Akademii Filmowej Sala Królewska, Akademia Rycerska14 .08

Letnia Akademia Filmowa 
startuje Kino na dachu Dach Galerii Piastów5  .08.

startuje
Lotny Festiwal Piwa  Rynek6 .08

Letnia Akademia Filmowa 
startują Poranki filmowe dla dzieci Kino Piast7 .08

Letnia Akademia Filmowa 
Koncert Piosenki z filmów Disneya Dziedziniec Akademii Rycerskiej8 .08

30. Legnickie Wieczory Organowe 
Koncert kameralny Ewangelicki Kościół Marii Panny24 .08

CCC Tour Grody Piastowskie
Prolog wyścigu Gold Lion of Legnica otoczenie Rynku19 .08

Wirtualne Legnickie Spacery Historyczne
Cuda dzielnicy. Piękna historia Zakaczawia

 
media Muzeum Miedzi25 .07

Wirtualne Legnickie Spacery Historyczne
Niekończący się karnawał media Muzeum Miedzi29 .08

startuje 
Legnicki Spływ Kajakowy

 
Rzeka Kaczawa29 .08

Ekologia jest sztuką 
Paweł Szeibel  - wernisaż wystawy Ewangelicki Kościół Marii Panny12 .08

30. Legnickie Wieczory Organowe 
Koncert kameralny Ewangelicki Kościół Marii Panny29 .08

30. Legnickie Wieczory Organowe 
Koncert „Sacrum po góralsku” Ewangelicki Kościół Marii Panny20 .07

startuje 
Legnicki Spływ Kajakowy

 
Rzeka Kaczawa18 .07
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5, 12, 19, 26.07 I  godz. 1800-1900

Ćwiczymy na trawie 
czyli aktywne poniedziałki 
z OSiR-em
Park Miejski
org. OSiR Legnica

W wakacje zachęcamy wszystkich do aktyw-
nego spędzania czasu na wolnym powietrzu.  
W lipcu, podczas popołudniowych, poniedział-
kowych zajęć  w Parku Miejskim odbędą się:
• zajęcia taneczne (zumba) 
• zajęcia „Zdrowe ciało - zdrowy kręgosłup” 

połączone z poradami fizjoterapeutycznymi
• zajęcia rozciągające
• ćwiczenia wzmacniające z gumą 

5.07 I  
Akademia Avatara
AVATAR  zaprasza na cykl zajęć wakacyjnych, 
na które złożą się warsztaty tanecznej, zajęcia 
akrobatyczne oraz spotkanią z jogą 
Akademia Rycerska
org. AVATAR, LCK

7.07 I  godz. 1000

KORMORAN CUP
– turniej plażowej piłki nożnej
Kąpielisko „Kormoran”
org. OSiR Legnica

10.07 I  godz. 1500

PIASKOWNICA 2021
– konkurs rzeźby w piasku
Kąpielisko „Kormoran”
org. OSiR Legnica

ZAPRASZAMY NA LEGNICKIE

18.07 I  godz. 1400, 1600, 1800

Legnicki Spływ Kajakowy
Rzeka Kaczawa
org. OSiR Legnica

21.07 I  godz. 1000

KORMORAN CUP
– turniej plażowej piłki nożnej
Kąpielisko „Kormoran”
org. OSiR Legnica

1.08 I  godz. 1000

NA FALI KORMORANA
– festiwal sportów wodnych
Kąpielisko „Kormoran”
org. OSiR Legnica

14.08 I  godz. 1100

Szkolenie SUP 
czyli deska z wiosłem
na Kormoranie
Kąpielisko „Kormoran”
org. OSiR Legnica

19.08 I  godz. 
CCC Tour - Grody Piastowskie
Prolog wyścigu 
Gold Lion of Legnica
rejon Rynku
org. Stowarzyszenie Grody Piastowskie

Po raz kolejny w Legnicy gościć będziemy jedną  
z największych imprez kolarskich w regionie. Udział 
w wyścigu zgłosiły ekipy z Polski, Hiszpanii, Niemiec, 
Francji, Włoch, Szwajcarii, Czech, Grecji i Ukrainy.

29.08 I  godz. 1500, 1600, 1800

Legnicki Spływ Kajakowy
Rzeka Kaczawa
org. OSiR Legnica
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FINAŁ SATYRYKONU!

LEGNICKIE CENTRUM KULTURY
ZAPRASZA NA

Legnickie Centrum Kultury zaprasza na spotkania z autorami wystaw te-
gorocznego Satyrykonu oraz otwarcie wystawy głównej, na którą złożyły 
się 174 prace 119 autorów. Towarzyszą jej pokazy indywidualne oraz saty-
rykonowe cykle „Skłonności do Ostrości” i „Szkic ma moc”. 
Imprezę zainauguruje rodzinny satyrykonowy spacer śladami Roberta 
„Robsa” Szecówki oraz Andrzeja Tomiałojcia - założycieli najweselszej  
imprezy w mieście. Spacer rozpocznie się u stóp rzeźby śpiącego lwa  
w parku Miejskim, skąd wyruszy w stronę Akademii Rycerskiej, gdzie na 
uczestników czekać na nas będzie dużo radosnej, familijnej rozrywki. Dzie-
ciaki z pewnością zainteresują się tajemniczymi przygodami wróżki Cenzur-
ki. Dowiedzą się, w jaki sposób zwierzęta pomogły pokonać złośliwą wróżkę 
oraz jak ważnym dla każdego satyryka paliwem jest... dobre jedzenie. O ko-
lorową oprawę spotkania zadba wesoła ekipa klaunów oraz odważni szczu-
dlarze.  Podczas przechadzki odbędzie się także odsłonięcie satyrykonowej  
tablicy poświęconej pamięci Roberta Szecówki. Tego samego wieczoru  
odbędą się pierwsze satyrykonowe wernisaże,  a w finale usłyszymy Piotra 
Bukartyka  w koncercie na dziedzińcu Akademii Rycerskiej.

PROGRAM

2 lipca, godz. 1700  • Rodzinny spacer śladami Satyrykonu
   Park Miejski  -  Akademia Rycerska
 godz. 1745  • uroczystość odsłonięcia tablicy
   poświęconej pamięci Roberta Szecówki 
   na ul. Najświętszej Marii Panny
 godz. 1800  • wernisaż Międzynarodowej Wystawy 
   SATYRYKON 2021 
  • wernisaż  wystawy Szkic ma moc
   Muzeum Miedzi
 godz. 2000  • Piotr Bukartyk - koncert
   dziedziniec Akademii Rycerskiej
3 lipca, godz. 1600  • wernisaż  wystawy Dobrusi Rafalskiej
   A czasem to mi się nie chce śmiać
   Galeria Satyrykon
 godz. 1700 • wernisaż wystawy Agima Sulaja  Europa 
   Galeria Ring

 godz. 1800 • otwarcie wystawy Skłonności do ostrości
   Teatr Modrzejewskiej

 godz. 1900 • Kabaret PARANIENORMALNI
   dziedziniec Akademii Rycerskiej
4 lipca, godz. 1200  • Bajeczna Fiesta Teatru Kultureska
   dziedziniec Akademii Rycerskiej

 godz. 1900  • Maja Kleszcz OSIECKA DE LUXE
   dziedziniec Akademii Rycerskiej



PIOTR BUKATRYK
Piotr Bukartyk jest obecny na polskiej scenie muzycznej od ponad 30 lat. 
Jego twórczość jest opowieścią o codziennym życiu, prozaicznych sytu-
acjach, które nas spotykają, ale i też trochę o miłości. Wszystkie historie 
oprawione są niebanalnym tekstem oraz wspaniałym aranżem muzycz-
nym, nad którym czuwał Krzysztof Kawałko. Dzięki temu, każdy koncert 
jest niesamowitą podróżą w świat muzyki.
Piotr Bukartyk z powodzeniem od wielu lat pisze do rymu, jak sam określa 
swoją pracę.  Przez wiele lat twórczość Piotra można było spotkać co piątek, 
w porannej audycji Wojciecha Manna w Trójce - gdzie śpiewał napisane 
dzień wcześniej piosenki-felietony.
W grudniu 2017 roku premierę miała płyta „Ja, wolny człowiek”, na 
której Piotr Bukartyk pojawia się w towarzystwie niesamowicie zdol-
nego gitarzysty Krzysztofa Kawałko. O samej płycie autor mówi: 
„Chciałbym móc powiedzieć, że tą płytą zamykam pewien rozdział, ale 
wiem, że ten rozdział wolałby, żebym to ja się zamknął. Oto skromny 
wybór napisanych niedawno, mało tanecznych piosenek.(...) Ostat-
nio, tak jak wielu z Was czuję, że gadam do ściany. Chyba właśnie  
o tym jest ta płyta - pamiątka z czasów, które będę chciał zapomnieć.”
W tym samym roku premierę miała  zespołowa płyta Piotra pod tytułem 
„O zgubnym wpływie wyższych uczuć”. Wcześniejszy krążek „Kup Sobie 
Psa”, został bardzo dobrze przyjęty przez fanów, a oficjalny singiel bardzo 
długo gościł w pierwszej dziesiątce Listy Przebojów Trójki.
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SATYRYKON 2021

2.07 I  godz. 2000

SATYRYKON 2021 
PIOTR BUKARTYK 

– KONCERT
Dziedziniec 

Akademii Rycerskiej
bilety - 50 zł 

w Galerii Satyrykon
org. LCK

4.07 I  godz. 1200

SATYRYKON 2021 
BAJECZNA FIESTA 

TEATRU KULTURESKA
Dziedziniec 

Akademii Rycerskiej
bilety - 5, 10 zł 

w Galerii Satyrykon
org. LCK

BAJECZNA FIESTA 
”Bajeczna Fiesta” Teatru Kulturesca to interaktywny spektakl plenerowy 
o tematyce ekologicznej, pełen muzyki, tańca, zabaw i animacji dla naj-
młodszych. Dzieci razem z bohaterami bajki będą śpiewać, pląsać, a także 
prowadzić wesoły taneczny korowód. Obok dobrego humoru nie zabraknie 
treści edukacyjnych. Dzieci nauczą się, w jaki sposób można dbać o przy-
rodę. Będą miały okazję powtórzyć zasady segregacji odpadów, a także 
posegregować śmieci z bohaterami bajki.
Wybierzemy SuperEkoBohaterów, a także pokażemy dzieciakomm, jak 
zaczarować świat, żeby pozbyć się zanieczyszczeń powietrza. Udowod-
nimy widzom, że w życiu warto uwierzyć w siebie i swoje możliwości 
- bo wtedy można być kim tylko się chce - bohaterem, tancerzem, a na-
wet… czarodziejem! Dzieci będą miały także okazję zaśpiewać na cześć  
przyrody wyjątkowy przebój zespołu The Jelonband: „Ole ole, ole ole!  
Czysta przyrodo - kochamy cię!”.
Na scenie wystąpi gwiazda rock`nd`jelona, najbardziej kolorowa ekokapela, 
światowej sławy zespół muzyczny The Jelonband - Jelonek Bronek (król 
ekotańca połamańca), Biedronka Ilonka (gitarzystka) i Pszczółka Julka 
(wokalistka). Będzie się działo!

SATYRYKON 2021
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KABARET 
PARANIENORMALNI

Na pewne rzeczy nie można być przygotowanym. Na przykład na global-
ną pandemię czy tornado z hormonów piętnastolatka. Dlatego niektóre 
sytuacje trzeba przeżyć w życiu bez znieczulenia. 15 lat to trudny wiek  
w życiu nastolatka, a tyle właśnie kończą Paranienormalni. Co robi 15 latek 
w obliczu pandemii, jeśli jest kabaretem? Obraca wszystko w żart! 
„Bez znieczulenia” to najnowszy program kabaretu, zupełnie nowe historie 
i postaci.
LCK zaprasza na prawie dwie godziny wyśmienitej zabawy i paranienormal-
nej energii, z której kabaret słynie od lat. Zobaczycie nie tylko mieszankę 
pandemicznych historii, ale również spotkacie się z tematami, które bliskie 
są każdemu. Jak nie zwariować we współczesnym świecie ? Jak znaleźć 
miłość w internecie i zagrać w reklamie z największymi gwiazdami kina ? 
I najważniejsze. Czy teściowa to też rodzina ? „Bez znieczulenia” to szcze-
pionka na wirusa gorszego nastroju!

3.07 I godz. 1900

KABARET 
PARANIENORMALNI
Dziedziniec
Akademii Rycerskiej  
bilety - 60, 70 zł 
org. LCK
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MAJA KLESZCZ
- OSIECKA DE LUXE

Maja Kleszcz, przez prasę i krytyków określana jako jedna z najlepszych 
polskich wokalistek, od lat udowadnia, że nie jest to ocena przesadzona. 
Czy to na estradzie, czy komponując i grając na deskach teatralnych, zawsze 
przyciąga charyzmą i unikalnym głosem. Karierę zawodową zaczynała  
w wieku 14 lat w Kapeli ze Wsi Warszawa, zdobywając nagrody (min.  
BBC Radio,  Fryderyki), występując w ponad 30 krajach świata. Obdarzona 
talentem aktorskim, gra również w spektaklach m.in. w Teatrze Narodo-
wym w Warszawie i Teatrze Polskim we Wrocławiu. Za całokształt pracy 
teatralnej w 2019 roku otrzymała Nagrodę Kapituły im. A. Bardiniego  
i Dyplom Mistrzowski.
Jej głos nie pozostawia obojętnym, wywołuje najgłębsze emocje i pozwala 
uwierzyć, że nawet dziś możliwa jest bezkompromisowa wiara w sztukę. 
13 nagranych płyt, 20 realizacji teatralnych, setki koncertów i wiele nagród 
to jej najlepsza wizytówka.
Maja Kleszcz w interpretacjach piosenek Agnieszki Osieckiej to wyda-
rzenie niezwykłe. Określana przez prasę polską Amy Winehouse czy Ellą 
Fitzgerald, z właściwym sobie podejściem retro, interpretuje największe 
przeboje będące kamieniami milowymi polskiej piosenki m.in. „Niech żyje 
bal”, „Uciekaj moje serce”, „Na całych jeziorach”, czy „Nim stanie dzień”.
Koncert w akustycznym kwintecie - fortepian, kontrabas, perkusja, gitara, 
trąbka - (Kita, Traczyk, Zemler, Krzak, Idzikowski) przywraca pamięć dawnej 
muzycznej elegancji. Utwory Agnieszki Osieckiej w stylistyce starego jazzu 
czy bluesa... po prostu de luxe.

4.07  I  godz. 1900

MAJA KLESZCZ 
„OSIECKA DE LUXE”
Dziedziniec  Akademii 
Rycerskiej  
bilety - 20 zł 
org. LCK

SATYRYKON 2021

SATYRYKON 2021
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SOBEL 
 PUŁAPKA NA MOTYLE

Sobel to artysta młodego pokolenia, który od jakiegoś czasu nie schodzi 
z list przebojów. Utwory pochodzącego ze Świdnicy rapera cieszą się 
również dużą ilością odtworzeń na serwisach i aplikacjach muzycznych,  
a jedną z najczęściej odtwarzanych piosenek jest „Impreza”, która w zale-
dwie cztery miesiące od premiery zdobyła 13 milionów odsłuchań.  Muzyk 
cieszy się ogromną popularnością wśród młodszego pokolenia, a jego 
kartą przetargową na rynku muzycznym jest bardzo szerokie spektrum 
brzmieniowe oraz łączenie rapu ze śpiewem. Wśród wyprodukowanych 
przez młodego rapera utworów znajdziemy nawet miłosną balladę.  
Jak czytamy na okładce najnowszej płyty rapera - albumie “Pułapka na 
motyle” to fundamentacja pozycji Sobla na rynku. Tytuł to „metafora,  
w której pułapką jest umysł, a myślami motyle, mogące reprezentować 
również stany emocjonalne, które zostały w mojej głowie na stałe po prze-
życiu konkretnych rzeczy, bez znaczenia jak długi czas minął od zdarzenia” 
– komentuje Sobel. Debiut ten to prezentacja nie tylko pasji Szymona do 
muzyki, lecz także lekkości zabawy formą. Nikt nie narzuca ram, w które 
autor „Imprezy” ma się wpasować, tym więc ciekawiej zapowiada się 
pierwszy legnicki koncert artysty i eksploracja materiału.

SOBEL - PUŁAPKA NA MOTYLE
28 sierpnia, godz. 1900

Dziedziniec Akademii Rycerskiej
bilety: od 79 zł, dostępne online: na ticketos.pl

LEGNICKIE CENTRUM KULTURY ZAPRASZA

SARIUS
KONCERT ANTIHYPE 2 TOUR

Cztery  lata po kultowym albumie „ANTIHYPE” Sarius powraca z jego 
kontynuacją. „ANTIHYPE 2” to premierowy koncert płyty z piętnastką 
utworów będących swoistym podsumowaniem drogi, którą przebył 
artysta w ciągu ostatnich lat. Styl muzyczny to oczywiście tłuste lata 
90., w których specjalizuje się producent płyty Eprom. Sarius ma mocny  
i charakterystyczny styl. Rozpiera go energia, ale nie ta, którą emanują na 
ludzi monitory komputerów, ale ta zdrowa, która pozwalała mu trenować 
i jeździć na zawody bokserskie juniorów. Jeśli chodzi o hip-hop, pierwszą 
walkę i pierwsze zwycięstwo w karierze zawodowej ma już za sobą - płyta 
spotkała się z uznaniem słuchaczy. Na krążku nie zabrakło wyśmienitych 
gości, wokalnie gospodarza wsparli: Mery Spolsky, BARANOVSKI, Tymek, 
Paluch, Kizo, Szpaku, Tau, Kaz Bałagane, Waldemar Kasta, TPS i HVZX.

SARIUS 
KONCERT ANTIHYPE 2 TOUR

17 lipca, godz. 1900

Dziedziniec Akademii Rycerskiej
bilety: od 49 zł,  dostępne online: ticketos.pl
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30. LEGNICKIE 
WIECZORY 

ORGANOWE 2021

LEGNICKIE CENTRUM KULTURY
ZAPRASZA NA

Międzynarodowy festiwal organowy obchodzi w tym roku jubileusz 30-le-
cia istnienia. Pierwszy recital zaprezentowano legnickiej publiczności  
w czerwcu 1992 roku, w ramach obchodów Dni Legnicy. Koncert odbył 
się w Katedrze p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła, w której właśnie wtedy 
ukończono remont kapitalny zabytkowych organów. Wykonawcą reci-
talu był znakomity  warszawski organista i kompozytor prof. Stanisław 
Moryto. W tym samym roku za pulpitem katedralnych organów zasiedli 
jeszcze: Jerzy Kukla, Leszek Werner i Andrzej Chorosiński. Po koncercie, 
ciepło przyjętym przez legnicką publiczność i krytykę, stało się jasne, że 
pomysł wart był kontynuacji. Kierownictwo artystyczne nowego festiwalu 
objął Andrzej Chorosiński, a z zabytkowych legnickich organów popłynęły 
dźwięki utworów J.S.Bacha, T. Dubois, F. M. Bartholdiego,   G. F. Händela, 
F. H. Mendelssohna , Stanisława Moryto i wielu innych.

PROGRAM

20 lipca, godz. 1915  • Koncert kameralny  „Sacrum po góralsku”
Wystąpią: Marek Stefański (organy) i Kapela Góralska Jaśka Kubika z Kro-
ścienka w składzie: Jan Kubik (prym), Dariusz Gabryś (sekund) i Marian 
Jarosz (bas).
W programie zaprezentowane zostaną m.in. utwory Mikołaja z Krakowa 
(XVI w.) oraz Witolda Lutosławskiego.

3 sierpnia, godz. 1915  • Koncert kameralny
   Waldemar Krawiec (organy) 
   i Michał Mogiła (obój)
Usłyszymy m.in. barokową muzykę Jerzego Fryderyka Händla: słynną 
arię „Lascia ch’io pianga” i  koncert na obój, dzieła Jana Sebastiana Bacha:  
Fantazję i fugę c-moll (BWV 537), kantatę „Ich steh’ mit einem Fuß im Gra-
be” ( BWV 156) oraz preludium chorałowe „Vater unser im Himmelreich” 
(BWV 762) . W finale rozlegnie się „Messe de Mariage” Teodora Dubois oraz 
motyw „Obój Gabriela” napisany przez Ennio Morricone dla filmu „Misja”.

3 sierpnia, godz. 1915  • Koncert kameralny
   Verena Steffen (flet), Olivier Eisenmann
   (organy)
W programie znajdą się utwory z epoki baroku: Toccata undecima c-Moll 
Georga Muffata, sonata księżnej Amalii Pruskiej, Fuga sopra il Magnificat 
(BWV 733)  Jana Sebastiana Bacha, fragmenty z opery „Orfeusz i Eurydyka” 
Christopfa W. Glucka, Preludium G-Dur Felixa Mendelssohna, „Arioso und 
Rondo patetico” na flet i organy Gustawa Jensena oraz Fantazję d-Moll (op. 
176) na organy Gustava Merkla.

LEGNICKIE 
WIECZORY ORGANOWE
20 lipca - 3 sierpnia, godz. 1915

Ewangelicki Kościół 
Marii Panny
wstęp bezpłatny
organizator: LCK



LEGNICKA AKADEMIA 
FILMOWA 2021

W sierpniu , po raz kolejny zagości  
w Legnicy festiwal animacji filmo-
wej. Jak zawsze w programie znajdą 
się warsztaty, projekcje, wykłady  
i wystawy. Uczestnicy warsztatów, 
prowadzonych pod okiem wybitnych 
specjalistów, będą mogli zaprezen-
tować własne dzieła podczas trady-
cyjnej Gali.  
Tradycyjnie Akademii towarzyszyć 
będzie szereg ciekawych imprez. Na 
miłośników kina czekają plenerowe 
seanse filmowe. Najmłodsi będą 
mogoli wybrać się do Kina Piast na 
poranki filmowe oraz wysłuchać 
koncertu piosenek z filmów Disneya. 

5 sierpnia, godz. 2100  •  KINO NA DACHU
Dach Galerii Piastów  Zabij to i wyjedź z tego miasta
wstęp wolny  reż. Mariusz Wilczyński
Hipnotyzujące, przepełnione czułością i nostalgią dzieło. Dialog z ducha-
mi, blues na cześć przyjaźni, pieczołowite wskrzeszanie: ludzi, miejsc, 
dialogów, neonów, dźwięków, a nawet smużki papierosowego dymu. To 
film przywołujący atmosferę peerelowskiego dzieciństwa i dorastania  
w potransformacyjnej, nabierającej kolorów Polsce. Filmowe postaci 
przemawiają tu głosami m.in.: Ireny Kwiatkowskiej, Andrzeja Wajdy,  
Marka Kondrata, Barbary Krafftówny, Daniela Olbrychskiego, Tomasza 
Stańki, Krystyny Jandy i Anny Dymnej. 

6 sierpnia, godz. 2100  • KINO NA DACHU 
Dach Galerii Piastów  Marona – psia opowieść
wstęp wolny  reż. Anca Damian
Piękna, wielorasowa suczka Marona trafia w ręce coraz to nowych wła-
ścicieli. Świat ludzi bywa jednak skomplikowany, czasem aż za bardzo dla 
małego psa, który nie chce niczego oprócz kochającego ją człowieka. Każdy 
z napotkanych przez kundelkę ludzi nadaje jej nowe imię: akrobata Manole 
nazywa ją Aną, robotnik Istvan – Sarą, dziewczynka Solange – Maroną. 
Niestety żaden z domów nie jest na tyle odpowiedzialny, by suczka mogła 
zagościć w nim na stałe. A gdyby ludzie byli tak samo zależni od zwierząt, 
jak one od nich? Film jest zapierającą dech w piersiach, dynamiczną  
i wzruszającą historią opowiedzianą z psiej perspektywy. Skłania widza do 
zadumy nad tym, jacy jesteśmy wobec innych stworzeń. Premiera „Marony” 
miała miejsce na najważniejszym festiwalu animacji, francuskim Annecy.

10  I

LEGNICKIE CENTRUM KULTURY 
ZAPRASZA
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4 - 14.08 I
Legnicka Akademia 
Filmowa 
- Warsztaty Filmu 
Animowanego 2021
Akademia Rycerska
Kino PIast
Dach Galerii Piastów
org. LCK

7 sierpnia, godz. 1000  • PORANEK FILMOWY 
Kino Piast  Słynny najazd niedźwiedzi  
wstęp wolny  na Sycylię
   reż. Lorenzo Mattotti
Opowieść o istnieniu odmiennych od siebie światów, poszuki-
waniu tożsamości oraz potędze miłości i władzy. Początkiem 
niezwykłej przygody jest zaginięcie królewskiego syna. Tar-
gany tęsknotą Leoncjo, władca sycylijskich niedźwiedzi, wy-
rusza wraz z poddanymi do krainy człowieka w poszukiwaniu 
księcia. W krainie pełnej magicznych postaci, gdzie wszystko 
jest możliwe zaczyna się walka o miłość, wpływy i władzę. 

7 sierpnia, godz. 2100  • KINO NA DACHU 
Dach Galerii Piastów  Czerwony żół
wstęp wolny  reż. Michaël Dudok de Wit
Rozbitek na bezludnej tropikalnej wyspie spotyka tajemni-
czego czerwonego żółwia, który przeszkadza mu w ucieczce 
na tratwie i który wkrótce ukaże mu się pod postacią kobiety.
Nie jest to kolejna historia Robinsona Crusoe, lecz opowieść 
o człowieku i naturze, kontemplacyjna, poetycka baśń  
bez słów, przepięknie animowana, ręcznie rysowana  
i malowana akwarelą.

8 sierpnia, godz. 1000  •  PORANEK FILMOWY DLA DZIECI
Kino Piast  Jakub, Mimmi i gadające psy
wstęp wolny  reż. Edmunds Janson
Jakub mieszka w centrum Rygi. Na co dzień pochłania go rysowanie.  
Fascynuje go planowanie przestrzeni urbanistycznej, ponieważ w przy-
szłości chce zostać, tak jak jego ojciec, architektem. Pewnego dnia tata 
oznajmia mu, że będzie musiał spędzić tydzień ze swoją kuzynką Mimmi 
i wujkiem Orłem na obrzeżach miasta, w Maskaczce. Wspólne działanie 
na rzecz środowiska jednoczy ich i sprawia, że czas spędzony u rodziny  
na zawsze zostanie mu pamięci.  

8 sierpnia, godz. 1800  • Koncert Piosenki 
Dziedziniec Akademii  z filmów Walta Disneya
bilety - 20, 30 zł  
Koncert najpiękniejszych piosenek znanych z filmowych bajek Walta 
Disneya adresowany jest do najmłodszych i ich rodziców. Usłyszymy na 
żywo takie hity, jak: Ty druha we mnie masz (Toy Story), Nie bój się chcieć 
(Zwierzogród), Miłość rośnie wokół nas (Król Lew), Mam tę moc (Kraina 
lodu), Kolorowy wiatr (Pocahontas) i wiele innych piosenek dobrze zna-
nych z bajkowych produkcji Disneya.  Śpiewać będą Nikola Warda i Wojtek 
Dereń, a towarzyszyć im będzie zespół muzyczny powiększony o sekcję 
instrumentów smyczkowych. Koncert bajkowych przebojów to najpiękniej-
szy prezent dla małych pociech, a dla ich rodziców znakomita okazja do 
wspomnień. W bajkowym koncercie wystąpią: Nikola Warda, pochodząca  
z Legnicy wokalistka oraz Wojtek Dereń, aktor scen muzycznych, wokalista, 
który od  wielu lat współpracuje z Operą Wrocławską, Teatrem Muzycznym 
Capitol, Teatrem Ad Spectatores i Cloud Theater. Towarzyszyć im będą: 
Liwia Kaczkowska, Anna Pater, Daria Wilk, Kalina Tatys, Nikola Muszyńska 
i Antek Kwaśny z koła wokalnego GOKiS Miłkowice.
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13 sierpnia, godz. 1900  • Performans audiowizualny  
Sala Królewska  kinoMANUAL - Pocket Cinema
wstęp wolny  
Pocket Cinema to audiowizualna, wielokanałowa projekcja, której źródłem 
są stare, analogowe rzutniki slajdów. Bezpośrednia zamiana kolorowych, 
abstrakcyjnych kompozycji w rozświetlone projekcje, manipulacje ostro-
ścią, kolorem i ruchem obrazu, uzupełnione dźwiękiem i elementami ani-
macji cyfrowej to obszar eksperymentów duetu kinoMANUAL, tworzonego 
przez Agę Jarząb i Maćka Bączyka. Pocket Cinema jest próbą przywołania 
atmosfery wczesnych teatrów optycznych, w których skromne środki 
techniczne spod znaku magicznej latarni mieszają się z geometryczną, 
hipnotyczną formą. kinoMANUAL eksploruje głównie techniki animacji 
analogowej, takie jak animację rysunkową, wycinankową, kombinowaną  
i techniki direct cinemaa ich performanse z serii  Pocket Cinema wpisują 
się zarówno w bogatą tradycję awangardy XX wieku. 

14 sierpnia, godz. 1000  • PORANEK FILMOWY DLA DZIECI 
Kino Piast  Gordon i Paddy
wstęp wolny  reż. Linda Hambäck
Ekranizacja znanych w Polsce szwedzkich kryminałów dla dzieci o przy-
godach komisarza policji ropucha Gordona i jego zastępcy, myszki Paddy.  
W trakcie śledztwa Gordon łapie na gorącym uczynku głodną myszkę.  
Szybko orientuje się, że Paddy nie mogła być sprawczynią kradzieży 
orzechów. „Jest jedno prawo lasu” – mówi komisarz – „Bycie miłym jest 
legalne. Bycie niemiłym nie” i prosi przemyślną myszkę o pomoc w śledz-
twie. Wkrótce, gdy ta dowiedzie swoich umiejętności, mianuje ją swoim 
następcą. Niestety nowe wyzwanie może Paddy przerosnąć. Czy uda im 
się schwytać w lesie kolejnych przestępców?

14 sierpnia, godz. 1800  • GALA Letniej Akademii Filmowej
Sala Królewska  
wstęp wolny  
Finałowy pokaz filmów powstałych podczas Warsztatów Filmu Animowa-
nego, które zostanły ocenione przez jury Festiwalu. Podczas wieczornej Gali 
Festiwalowej w Sali Królewskiej Akademii Rycerskiej w gronie uczestników 
WFA, przybyłych gości, rodziców i mieszkańców Legnicy poznamy laure-
atów Festiwalu  i ich filmowe produkcje.

15 sierpnia, godz. 1000  • PORANEK FILMOWY DLA DZIECI 
Kino Piast  Solan i Ludwik - Misja Księżyc
wstęp wolny  reż. Rasmus A. Sivertsen
Trwa wielki wyścig na Księżyc. Drużyny z całego świata pragną jako pierw-
sze umieścić swoje flagi na jego powierzchni. Wkrótce o podróży w kosmos 
zaczynają marzyć także śmiały Solan i nieco bardziej ostrożny Ludwik. 
Ich pojazdem ma stać się rakieta zbudowana przez Alfiego – przyjaciela,  
który w domowym zaciszu opracowuje niecodzienne wynalazki, nie zawsze 
udane… Na miejsce startu przybywa ekipa telewizyjna, a przygotowania do 
lotu śledzi w napięciu cały kraj. Wszyscy trzymają kciuki za dzielnych, choć 
nietypowych astronautów. Czy Solan i Ludwik zrealizują swoje marzenie  
i wyruszą w kosmiczną podróż? Czy jako pierwsi postawią na Księżycu swoje 
łapy, a potem wrócą cali i zdrowi? Międzygalaktyczna wyprawa będzie 
pełna niespodzianek!
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FOLKLORYSTYCZNE 
LEGNICKIE LATO

LEGNICKIE CENTRUM KULTURY
ZAPRASZA NA

Tegoroczne folklorystyczne lato oraz spotkania legniczan z ich własnymi  
zespołami oraz gośćmi z regionu i całego świata uświetni szereg rocznic.  
W tym roku 25-lecie istnienia obchodzi Festiwal Folklorystyczny „Świat 
pod Kyczerą”, 30-lecie święcić będzie jego organizator, Łemkowski Zespół 
Pieśni i Tańca „Kyczera”. Niedawno 45-lecie obchodził, założony w 1975 
roku, Zespół  Pieśni i Tańca  „Legnica”.
W lipcu, podczas festiwalu Kto siedzi na miedzi(-y)?, spotkamy się  
z zespołami ludowymi z Dolnego Śląska, który jest prawdziwym tyglem 
kultur i mniejszości etnicznych. Jak zawsze będzie można obejrzeć  
ciekawe koncerty, odwiedzić stoiska z rzemiosłem, rękodziełem czy  
warsztatami zanikających zawodów. Impreza ma na celu prezentację 
Dolnoślązakom ich sąsiadów zza miedzy, wywodzących się z innych  
kultur. Dotychczas w Legnicy zaprezentowali się polscy reemigranci  
z Bośni (ich główne skupisko znajduje się w powiecie bolesławieckim),  
Bukowiny (mieszkańcy wsi Koźlice koło Głogowa), Łemkowie (w okolicach 
Legnicy i Lubina znajduje się największe skupisko Łemków w Polsce),  
Niemcy, Romowie i Polacy z Kresów. A działający przy Legnickim Centrum 
Kultury Zespół Pieśni i Tańca „Legnica” prezentował przywrócony folklor 
z okolic miasta.
Świat pod Kyczerą to festiwal organizowany przez młodych Łemków  
z Legnicy przy współpracy z kilkunastoma instytucjami w kraju i zagranicą. 
Składa się z dwóch zasadniczych części: małopolskiej i dolnośląskiej.  Na 
Dolnym Śląsku główne koncerty festiwalowe odbywają się w Legnicy, 
Wołowie, Świdnicy, Liścu, Chocianowie i Rudnej. „Świat pod Kyczerą” 
to pomost łączący dawne i obecne miejsca zamieszkania Łemków  
(wysiedlonych w ramach. Akcji „Wisła” z terenów Beskidu Sądeckiego  
i Niskiego na ziemie zachodnie i północne Polski, głównie Dolny Śląsk  
i Ziemię Lubuską) oraz przestrzeń międzykulturowego dialogu.

PROGRAM

10 lipca, godz. 1500  • VIII Legnicki Festiwal Kultur 
   Kto siedzi na miedzi(-y)?
W programie: występy zespołów folklorystycznych, m.in. „Legnica”,  
„Kyczera”, „Sobinianie”, „Ale - Babki”, prezentacje tradycyjnego rzemiosła, 
warsztaty rękodzieła, spotkania z twórcami ludowymi.

29 sierpnia, godz. 1600  • XXIV Międzynarodowy 
   Festiwal Folklorystyczny 
   Świat pod Kyczerą 
W koncercie udział wezmą zespoły folklorystyczne z Czech, Węgier,  
Hiszpanii, Mołdawii, Słowacji, Irlandii, Bułgarii i Polski. 
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NOWA WYSTAWA W GALERII RING

Wystawa, adresowana do najmłodszych i ich opiekunów, realizowana jest  
w ramach projektu Ekologia jest sztuką, którego idea wzrosła z fascy-
nacji naturą i życiem lasu. Będzie to nowy pokaz prac artysty, przygo-
towany specjalnie dla legnickiej Galerii Sztuki. Ekspozycja opowiadać 
będzie o relacji człowiek – przyroda, w której to sztuka odgrywa rolę 
mediatora pomiędzy nimi. Przeniesie nas do świata, którego nie za-
uważamy, a w którym na zmysły działa całe bogactwo subtelnych 
bodźców – dotyk liści i igieł, szelest poszycia, podmuch wiatru, zapach, 
gdzie mijamy ślady obecności zwierząt, albo napotykamy na ich czuj-
ny wzrok. Pokaz ma zadanie zwrócić naszą uwagę na potrzebę bycia 
obserwatorem i słuchaczem, doświadczenie obecności tu i teraz. Jego 
twórcva chce nam podarować radość, jaka towarzyszy obcowaniu  
z przyrodą. Pokazowi towarzyszyć będzie, przybliżająca prace artysty, 
publikacja dla najmłodszych. 
Paweł Szeibel tworzy obrazy, warsztaty, instalacje w przestrzeni miejskiej, 
a także bierze udział w akcjach społecznych. W sztuce sięga do obszarów 
zarezerwowanych dla botaników i ogrodników. W jego działaniach duże 
znaczenie odgrywa eksperyment, otwartość na niespodziewane efekty 
funkcjonowania prac typu work in progress. Artysta ukończył studia na 
Wydziale Artystycznym Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. W latach 
2006–2007 studiował na Universidad de Castilla-La Mancha w Hiszpanii. 
Dyplom z wyróżnieniem obronił w 2008 roku. Obecnie jest asystentem na 
Wydziale Artystycznym macierzystej uczelni. Stypendysta Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego oraz Marszałka Województwa Śląskiego. 
Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Naro-
dowego i Sportu.

PAWEŁ SZEIBEL

PAWEŁ SZEIBEL
termin:  od 12 sierpnia

do 26 września, 
środa - piątek 

w godz. 1000-1700,  
sobota - niedziela 

w godz. 1100-1700

miejsce: Galeria Ring, Rynek
wstęp: bezpłatny 

organizator: 
Galeria Sztuki

TEATR NA ZAMKU

Przedostatni legnicki spektakl Lecha Raczaka (1946 – 2020), legendy pol-
skiego teatru alternatywnego, współtwórcy i wieloletniego szefa Teatru 
Ósmego Dnia. Fabuła tej teatralnej wyprawy w przeszłość dzieje się tuż po 
zakończeniu drugiej wojny światowej. Do opustoszałej kamienicy, gdzieś 
na Dolnym Śląsku wprowadzają się nowi lokatorzy – Polacy, którzy zjechali 
tam z każdego zakątka zniszczonej ojczyzny. Jedno z mieszkań jest jednak 
na głucho zamknięte i nie można się do niego dostać… Rozpoczyna się 
zbiorowe śledztwo, którego finał jest wielką niewiadomą. Przedstawienie 
Raczaka i legnickich artystów zostało przygotowane specjalnie do pre-
zentacji w plenerze. Na dziedzińcu Zamku Piastowskiego zyskuje jeszcze 
bogatszy historyczny kontekst, wpisując się w wielowiekową tradycję 
miasta i widowiskowo ją ożywiając.

SKARB WDOWY 
SCHADENFREUDE

SKARB WDOWY 
SCHADENFREUDE

termin:  21, 22 sierpnia
sobota, niedziela

godz. 2030

miejsce: Zamek Piastowski
wstęp: bilety 35, 40 zł

organizator: 
Teatr im. Heleny
Modrzejewskiej
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RODZINA dotyczy w jakiś sposób każdego. Hasło to – jak 
wiele poprzednich – zdaje się realizować czytelną ideę Sa-
tyrykonu 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 udowadniać, że granice 
tematu są płynne, a jego obiektywna definicja nie istnieje.
Indywidualny relatywizm interpretacji, stanowiący oczywi-
stą domenę satyryków i manifestujący nieskrępowaną siłę 
ich humoru i wyobraźni, subtelnie miesza się z ogólnym 
relatywizmem naszych czasów, w których współistnienie 
wielu systemów wartości uznajemy już za naturalne.
Temat RODZINA staje się zatem nie tylko polem życzliwej 
obserwacji bliskich relacji codziennych. Część autorów po-
szerza go o humorystyczne refleksje na temat fundamental-
nych modeli światopoglądowych. Stosunkowo liczna grupa 
artystów proponuje spojrzenie na rodzinę w szerszym kon-
tekście, związanym z aktualnymi problemami i zjawiskami 
społecznymi (prawa kobiet, konieczność emigracji, kryzys 
instytucji kościoła). Powtarzający się w wielu pracach wątek samotności 
da się, być może, powiązać z trudnym doświadczeniem wielomiesięcznej 
izolacji, wspólnym zapewne dla wielu autorów. Motyw ten można też uznać 
za element łączący temat RODZINY z kolejną kategorią konkursową ŻART 
I SATYRA, w której również licznie pojawiają się sarkastyczne odniesienia 
do bieżących ograniczeń sanitarnych, wirtualnej komunikacji czy ogólne 
refleksje z obszaru vanitas.
Warto nadmienić, że aktywność wirusa nie pozostała bez wpływu także 
na przebieg konkursu, wymuszając – po raz pierwszy w historii Satyryko-
nu – konieczność przeprowadzenia obrad jury w formie zdalnej. Chociaż 
organizatorzy, jak zwykle w pełni stanęli na wysokości zadania, umożli-
wiając sprawną pracę online, większość jurorów przyznała, że brakowało 
im fizycznego kontaktu z nadesłanymi pracami i możliwości prowadzenia 
rozmowy w formie bezpośredniego, osobistego spotkania.
Konieczność wyboru zaledwie 11 nagrodzonych i wyróżnionych spośród 
ponad 3 000 nadesłanych prac postawiła jury przed wyjątkowo trudnym 
zadaniem. Trudność wynikała, rzecz jasna, nie tylko ze znacznej liczby 
zgłoszeń, ale przede wszystkim z różnorodności i wysokiej jakości prac. 
Ostateczna lista nagród i wyróżnień, będąca rezultatem wieloetapowych 
głosowań i intensywnej dyskusji, jest wyrazem wspólnie wypracowanego 
stanowiska jury, choć, siłą rzeczy, nie wyczerpuje liczby zaskakujących i 
prezentujących oryginalne walory graficzne rozwiązań, które zwróciły 
uwagę jurorów.

44. 
MIĘDZYNARODOWA 

WYSTAWA 
SATYRYKON 2021

SATYRYKON 2021
WYSTAWA 
POKONKURSOWA
termin:  do 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

Bogna Otto-Węgrzyn, fragment tekstu wstępu katalogu wystawy



O CZYM SIĘ ŚNI I NIE ŚNI...
W KIESZONKOWYM OGRODZIE DOBRUSI RAFALSKIEJ 

(Z DOMU RURAŃSKIEJ)

Lockdown nie taki straszny 
jak go malują, a przynajmniej 
taki wniosek można by wy-
snuć na podstawie aktywno-
ści twórczej młodej (rocznik 
1990, a zatem proszę się 
nie czepiać, młodej, młodej) 
artystki z Katowic Dobrusi 
Rafalskiej, która swoją ka-
rierę graficzki-projektantki 
rozpoczęła pod panieńskim 
nazwiskiem Rurańska. Ogra-
niczenie przestrzeni życiowej, 
jakie dotknęło nas wszystkich 
za sprawą jednej z niewidocz-
nych gołym okiem cząstek 
żywych, zwanych wirusami, 

popchnęło naszą artystkę do stworzenia sobie alternatywnego środowi-
ska egzystencji. Zaczęła hodować rośliny doniczkowe, obserwować je z 
czułością, ale i wnikliwością badaczki, a także uprawiać swoje baśniowe 
ogrody zaludnione tajemniczymi istotami. Tu warto wspomnieć o jeszcze 
jednej inspiracji, jaką dla Rafalskiej było jedno z bizarnych opowiadań Olgi 
Tokarczuk zatytułowane „Zielone dzieci”, w którym dwójka dzieci z mcho-
wymi kołtunami i nietypowym kolorem skóry wywodziła się ze społeczności 
przekonanej o tym, że są owocami, które kiedyś zjedzą zwierzęta. Żyjąc 
jak rośliny, wystawiając się do słońca zapewniającego pokarm i hibernując 
zimą stanowili oni nieodgadnione hybrydy.
Niektórzy bohaterowie prac Rafalskiej to takie właśnie intrygujące hybrydy, 
autorskie interpretacje owadów, gryzoni, może grzybów – zoologiczne 
rośliny lub botaniczne zwierzęta, przedstawiciele fantastycznego królestwa 
Florauny. Są wśród nich niby-żuki z wypustkami w formie łodyżek, gałązek 
i pnączy, ćmy z liściastymi czułkami lub odwłokami w kształcie fasolki, ko-
to-wiewiórki wielkości myszki polnej, kielichy dzwonków przeobrażające 
się w duszki. Te są raczej malutkie. Ale trafiają się i większe okazy. Z głów 
tych ostatnich wyrastają imponujące ogrody, które na podobieństwo 
wdzięcznych arabesek wypełniają przestrzeń barwnych kompozycji. Za 
sprawą ornamentalnych cech wyglądu można by je obdarzyć mianem Esów 
i Floresów. Najwyraźniej czasem stanowią środowisko życia dla wcześniej 
opisanych mikrusów. Wszystkie te istoty, i duże, i małe, wylegują się na 
liściach jak na hamakach, wpatrują się w księżyc, spożywają egzotyczne 
kwiatki, lub grają na nich jak na trąbkach.
A może w czasie konsumpcji te kielichy stają się instrumentami? W ich 
świecie – jak w Dolinie Muminków – wszystko jest możliwe. (...)

SATYRYKON 2021
DOBRUSIA RURAŃSKA  

„A CZASEM TO MI SIĘ 
NIE CHCE ŚMIAĆ...”

termin:  do 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

SATYRYKON 2021
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Anita Wincencjusz-Patyna, fragment tekstu katalogu wystawy
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SZKIC MA MOC!

SATYRYKON 2021
SZKIC MA MOC
termin:  do 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

 Kryklać po śląsku czy grygolić po poznańsku? A może bazgrać, sma-
rować, paćkać czy, z angielska, dudlać? Jak zwał, tak zwał – ważne, 
żeby wyżyć się na kartce papieru, rozładować energię twórczą, zapi-
sać 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 kosmetyczki. Forma szkicu 
zakłada niedbałość, nonszalancję, każe nam obudzić w sobie dzie-
cięcą swobodę, którą później, przy opracowaniu gotowca „na czysto” 
musimy powściągnąć i poddać formalnym rygorom. Zdarza się, że 
w tym procesie zmiany szkicu w gotowe dzieło – oczyszczania go, 
opracowywania – gubimy to, czym uwiódł nas pomysł nasmarowany 
naprędce na jakimś skrawku, zapisany na marginesie, nabazgrany w 
zeszycie: szczerość, prawdę, spontaniczność. Odkąd rzeczywistość 
stała się tak mało stabilna, zmienna, trudna do uchwycenia, sam 
łapię się coraz częściej na tym, że to właśnie ten szybki, bezpośredni, 
dokonany bez dbałości o formę zapis potrafi być jej najtrafniejszym od-
zwierciedleniem. Pytanie, jak ten bazgroł zamienić w gotowy komunikat, 
nie tracąc przy tym ani grama siły spontanicznego gestu? Ale zaraz, zaraz, 
czy musimy się z tym mocować? Co jeśli rangę dzieła zyska sam szkic? 
Kiedy trzymam w ręce szkicownik Dobrosławy Rurańskiej zatytułowany 
Ryje, mordki, paszcze (I nagroda), nie mam wątpliwości, że obcuję z dzie-
łem, któremu poprawki i dodatkowe szlify tylko by zaszkodziły. Koty, pies, 
wilk wyjący do księżyca, śpiący lis, krokodyl, ptak, zastęp zajęcy zajmują 
tu niemal całą powierzchnię stron La Pasatelli Rogera Vaillanda (wydanie 
z 1958 roku), sprawiając, że tylko część tekstu, czasem tylko jedno zdanie 
pozostaje czytelne. Bywa (ale tylko bywa), że to zdanie staje się komenta-
rzem do ilustracji – jak na pierwszej stronie książki, gdzie w pysku czarnego 
kota (Behemota?) zgrzyta zgryzione zębiskami „ślicznotko moja, tańcz, 
tańcz”. Co pokazuje, że smarowanie po książkach, to spontaniczne działanie 
wbrew zakazom (bo przecież książek się nie niszczy!) może prowadzić do 
arcyciekawych efektów. Taki gest niesie ze sobą radość, ducha twórczej 
rebelii, bezczelną dziecięcą swobodę. I nie ma, że nie wolno, bo przecież 
w sztuce nie ma granic!  (...) 
Na nasz debiutujący w tym roku konkurs nadesłano aż trzysta prac. Wycho-
dzi na to, że kryklamy niemal wszyscy. Może nawet dziś na większą skalę 
niż wcześniej? Pandemia, która pozamykała nas w domach, sprawiła, że 
coraz więcej rysujemy do szuflady, z nikłą nadzieją, że nasze prace docze-
kają się publicznej prezentacji. Szkic ze swojej natury jest wypowiedzią 
intymną, formą dialogu z samym sobą. Dlatego właśnie ma niezwykły 
potencjał wewnętrznej prawdy – dziś, kiedy w mediach społecznościowych 
tworzymy swoje awatary, lepsze, doskonalsze wersje nas samych, w swo-
bodnym gryzmole pozwalamy sobie na rzadki luksus szczerości, na portret 
rzeczywistości bez liftingu i ingerencji Photoshopa. Dlatego w bazgrołach 
jest taka moc. I dlatego warto wyciągać je z szuflad.

SATYRYKON 2021
UDOWODNIŁ, ŻE

Tomasz Broda, fragment tekstu wstępu katalogu wystawy
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SKŁONNOŚCI 
DO OSTROŚCI

SATYRYKON 2021
SKŁONNOŚCI DO OSTROŚCI

WYSTAWA WYDZIAŁU 
GRAFIKI AKADEMII SZTUKI 

W SZCZECINIE
termin:  do 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

WYSTAWA WYDZIAŁU GRAFIKI 
AKADEMII SZTUKI W SZCZECINIE

Skłonności to cechy, które mogą się ujawnić na pewnym etapie życia 
człowieka. Rosyjski badacz B. A. Klimow wyróżnił w swoich badaniach 
rodzaje skłonności, sklasyfikował je i przyporządkował je do odpowiednich 
grup społecznych. Grupy tych cech nazwał skłonnościami zawodowymi. 
Człowiek wg Klimowa wykazuje relacje, przynależności i cechy wspólne z 
techniką, przyrodą, ze znakami lub z innymi ludźmi czy ich grupami. Na 
końcu wymienił tych, którzy mają styczność i skłonności do bycia w relacji 
z szeroko pojętą działalnością artystyczną. (...)
Kim są zatem ci, którzy tworzą sztukę? Jakie skłonności są tymi podstawo-
wymi, tymi, które stanowią o ich cechach i głównych uwarunkowaniach do 
bycia twórcą? Co wyróżnia ich spośród innych grup społecznych? Można 
wymienić między innymi: wrażliwość estetyczną, wyobraźnię przestrzenną, 
nieszablonowość, kreatywność, idealizm, precyzję, umiejętność dążenia do 
celu, wytrwałość. A może lepiej dodamy do tej gloryfikującej listy życzeń 
umiejętności i cech, tak zwany artystyczny nieład, chaos, zagubienie, nie-
pewność, niecierpliwość, nieprzychylność, nietrwałość? A może to wszystko 
razem wzięte możemy nazwać ostrością? Czyli tą chwilą, gdy wszystkie, 
zarówno pozytywne, jak i negatywne cechy złączą się w jedną artystyczną 
wypowiedź i poprzez interpretację autora lub autorki dzieła tworzą coś 
zupełnie nowego, innego, nacechowanego tą charakterystyczną ostrością, 
zwaną przez niektórych ostrością patrzenia, czucia. Stają się zmysłową, a 
zarazem komiczną, niemalże kabaretową zabawą z odbiorcą, graniem w 
kamień, nożyce, papier, warcaby lub wojnę.
Tak, na takie gry pozwalamy sobie i pozwalamy studentom, aby stali się 
głównymi zarządzającymi tych potyczek, by mogli rozdawać karty, by 
zakręcili ruletką i przymykali oko, raz po raz wysyłając delikatny, a czasem 
konkretny uśmiech w stronę odbiorców ich prac. Skłonność do ostrości w 
ich wykonaniu to podejmowanie decyzji. Począwszy od tych związanych 
z kompozycją - destabilizujących format i powierzchnię pracy, nadających 
jej przy tym odpowiedni wydźwięk i ciężar albo ustawiających kompozycję 
w sposób nad wyraz silny, klasyczny, centralny. 
Prezentujemy przekrój tematów semestralnych, które były realizowane 
na przestrzeni ostatnich lat działalności Wydziału Grafiki Akademii Sztuki 
w Szczecinie. Siłą  tego zbioru jest jego różnorodność. Mamy tu przykłady 
grafiki artystycznej, grafiki projektowej, grafiki interaktywnej oraz rzeźby 
i malarstwa. Dostrzec można efekty pracy manualnej oraz pracy maszyn 
drukarskich. Ostrość suchej igły lub dłutka do linorytu, palący kwas do 
trawienia grafiki, intensywność i zapach farby drukarskiej. Widzimy prace 
zrealizowane technikami cyfrowymi – przede wszystkim mowa tu o plaka-
cie ostrym jak papryczka chili. Połączeniem działań manualno-cyfrowych 
może być ilustracja, Są także formy przestrzenne oraz malarstwo, które 
staje się interpretacją dzieł mistrzów, nacechowaną odrobiną skłonności 
do ostrości. (...)
Piotr Depta-Kleśta, fragment tekstu wstępu katalogu wystawy
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Federico Fellini, mistrz kina z Rimini, w jednym ze swoich filmów pokazał, 
jak przybycie grupy serbskich uchodźców psuje nastrój koneserom muzyki 
operowej płynącym statkiem z Neapolu. Agim Sulaj, satyryk z Rimini, też 
próbuje nam zepsuć nastrój – w słusznej sprawie. Jego rysunki działają z siłą 
syreny alarmowej – nagłaśniają największe choroby toczące współczesny 
świat, stawiając je w ostrym świetle. Po to, żebyśmy nie mogli odwracać 
wzroku, udając że nie istnieją. 
Oto pełen uchodźców statek tonie na powierzchni starej walizki opatrzo-
nej banderolą z napisem „immigration”. Za chwilę widzimy być może tę 
samą walizkę wyrzuconą na brzeg morza, jako jedyny ślad po osobie, która 
spakowała w nią swoje życie. Powraca raz jeszcze – tym razem jako pień 
drzewa, wyrwanego z korzeniami. Są i nogi obute w świeżo wypastowa-
ne trzewiki, które opierają się na cudzych, bosych stopach. I chleb, który 
okrutnie drenuje nam kieszeń. A to dym z kominów, który najdosłowniej 
rozrywa niebo – czerń wydobywa się przez rozdarcia w kartce, na której 
zostało namalowane. A politycy? Najwięksi europejscy przywódcy, dryfują 
po morzu, uwięzieni w łódce w kształcie unijnej gwiazdy. A choć napinają 
mięśnie, nie są w stanie pchnąć łodzi w żadnym konkretnym kierunku – 
każdy z nich wiosłuje w innym gwiezdnym ramieniu.
Agim Sulaj spędził dzieciństwo i młodość w mieście Vlora na wybrzeżu 
Albanii. (...) Dla urodzonego w 1960 roku Sulaja emigracja była doświad-
czeniem pokoleniowym, bliskim i dotkliwym. 
Sam trafił do Włoch w 1990 roku i osiadł w Rimini, który na całym świecie 
budzi podwójne skojarzenie – z nadmorskim kurortem i z zapisanym w 
Amarcord i 8 1/2 Felliniego zabarwionym nostalgią, acz nie bezkrytycznym 
spojrzeniem w stronę przeszłości. Nadmorskie miasteczko u Felliniego traci 
niewinność wraz z resztą Włoch, kiedy umacnia się faszystowska władza. 
W rysunkach Sulaja toń Adriatyku burzy świadomość, że morze dla tysięcy 
istnień stało się cmentarzem. Że jest granicą, barierą oddzielającą wciąż 
jeszcze sytą i bezpieczną Europę od biednego południa. Linią, wokół której 
eskalują najważniejsze problemy współczesnego świata – rozwarstwienia 
społeczne, ekonomiczne tąpnięcia, zagrożenia płynące z przejmowania 
władzy przez populistów czy kryzys klimatyczny sprawiający że na ziemi 
przybywa miejsc, w których życie staje się praktycznie niemożliwe.
Sulaj, laureat tegorocznego Satyrykonu, przygląda się współczesnemu 
światu krytycznie, ale z wyczuwalną empatią zarazem. Nie ma współczu-
cia dla możnych tego świata, polityków, urzędników, bogaczy budujących 
swoje fortuny na pracy setek, tysięcy, milionów wyrobników. Jest po stro-
nie wyzyskiwanych, pokrzywdzonych, głodnych. Po stronie uchodźców, 
ale też nie tylko: po stronie biedy i wykluczenia. Celnie punktuje granice 
oddzielające od siebie te dwa światy – jedną z nich jest morze, którego 
obraz wciąż powraca w jego pracach, ale są i inne mury: obojętności, uporu, 
bezduszności, egoizmu. (...)

A STATEK 
PŁYNIE

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

GOŚĆ SATYRYKONU 2021
AGIM SULAJ I JEGO EUROPA

fragment tekstu wstępu katalogu wystawy



LEGNICKIE SPACERY 
HISTORYCZNE

Kilkadziesiąt miejsc, wiele cie-
kawostek i sześciu przewodni-
ków. Muzeum Miedzi po raz 
kolejny zaprasza na wirtualne 
legnickie spacery historyczne. 
Tym razem będzie to cykl pię-
cioodcinkowy. Trzy pierwsze 
spacery ruszą już podczas 
wakacji.
4 lipca o biznesach wielkich, 
i tych małych opowie historyk, 
Marcin Makuch. Wyruszymy  
w podróż do niemieckiej Lie-
gnitz, która swą wielkość zbu-
dowała głównie dzięki kre-
atywności i przedsiębiorczości 
mieszkańców. Poznamy też 
polskich przedsiębiorców i 

powojenny przemysł Legnicy. Pokażemy wyroby, z których słynęło miasto 
i które cieszyły się powodzeniem również  za granicą.
Piękną historię Zakaczawia przedstawi historyk, Marek Żak. Podczas 
spaceru, 25 lipca opowie o cudach dzielnicy, w której po wojnie zaczęło 
się polskie miasto – jej kinach, restauracjach, ulicach, kościołach i życiu 
mieszkańców. Będzie to wędrówka nie tylko po dawnej robotniczej dzielnic, 
ale też przypomnienie dzisiaj mało znanych miejsc, które kryją intrygujące 
historie, zarówno te sprzed i jak po 1945 r.
Malownicze legnickie budowle i przestrzenie, w których mimo lata karna-
wał trwa, poznamy oglądając trzeci spacer. Bogactwo ozdób na fasadach 
legnickich kamienic zaprezentują Łucja Wojtasik-Seredyszyn i Barbara 
Pietras. Akcenty mitologiczne, historyczne, elementy fauny i flory - jakie 
sekrety znajdują się na ścianach budowli Rynku i Tarninowa? Co kryją  
zapisane w murach historie? Zapraszamy na spacer 29 sierpnia. 
Kolejne spacery historyczne będą emitowane zawsze o  godz. 14 ,w nie-
dziele, na stronie Muzeum Miedzi, muzealnym fanpejdżu FB oraz kanale 
YouTube.

20  I

RUSZAJĄ

PROGRAM
4 lipca  „Śladami małych i dużych legnickich biznesów”
   prowadzący: Marcin Makuch
25 lipca  „Cuda dzielnicy. Piękna historia Zakaczawia”
   prowadzący:  Marek Żak
29 sierpnia  „Niekończący się karnawał. 
   Fasady legnickich kamienic”
   prowadzące: Łucja Wojtasik-Seredyszyn, 
   Barbara Pietras 
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WAKACYJNE 
WARSZTATY 

Muzeum Miedzi zaprasza dzieci i młodzież na wakacyjne warsztaty.  
Muzealna przygoda to spotkania z dziełami sztuki i zabytkami Legnicy 
połączona z działaniami kreacyjnymi. W letnim programie znalazły się trzy 
spotkania muzealno-warsztatowe: 

Muzealne ZOO.
Gdzie się pochowały zwierzaki? 
Pospolite – a jednak znalazły się wśród muzealnych eksponatów! Ukryci 
mieszkańcy Muzeum to ...przedstawienia zwierząt. Na eksponatach pre-
zentowanych w muzealnych salach uczestnicy warsztatów szukać będą 
przedstawień zwiarząt a do celu poprowadzą ich krótkie zagadki.Uczest-
nicy warsztatów dowiedzą się także jak przedstawiali zwierząta dawni i 
współcześni artyści. Odpowiedzą sobie także na pytanie, czy dzięki takim  
pracom jesteśmy bardziej wrażliwi na los zwierząt?  W części warsztatowej 
uczestnicy sportretują wybrane zwierzaki na kamykach.

Sty-LOVE torby 
Takie miejsca to tylko w Legnicy 
Worki szkolne – wygodne i przydatne, każdy je zna, każdy je miał.  
Podczas wakacji mogą służyć jako podręczne torby, ale i znak rozpo-
znawczy. Uczestnicy warsztatów, używając farb, mazaków do tkanin oraz  
inspirując się przygotowanymi materiałami graficznymi i fotogra- 
ficznymi zabytków miasta stworzą własną, niepowtarzalną torbę  
z wakacyjnym logo Legnicy. Zajęcia będą inspiracją do przedstawie-
nia obiektów, które nieodłącznie kojarzą się z Legnicą i stanowią o jej  
wyjątkowości. 

Miasto w kawałkach 
Sentymentalny przewodnik po Legnicy 
Jak zmieniała się Legnica w ciągu lat? Czy nasze miasto znacznie różni 
się od tego sprzed dekad? Które zabytki oszczędził czas i wciąż możemy 
podziwiać je na żywo? Jak powstaje miasto?
Podczas warsztatów ich uczestnicy wyruszą w niezwykłą podróż w czasie. 
Razem stworzą mapę wspomnień Legnicy, nieco różniącą się od mapy 
geograficznej znanej ze szkoły. Mimo to pozwoli ona bez trudu odna-
leźć się w Legnicy, ale i odkryć ją na nowo. Całość zostanie uzupełniona  
o współczesne kadry, dzięki którym przywrócą życie zastygłym w czasie 
widokom miasta na dawnych pocztówkach. Umieszczając na kolażu  
zdjęcia naszych rodziców i dziadków znajdziemy miejsca bliskie naszym 
rodzinom i stworzymy wspólną legnicką opowieść.
Ponadto warsztatom ich uczestnicy dowiedzą się, czym jest kolaż, skąd 
pochodzi, poznają artystów, którzy się nim posługiwali. Sprawdzą też, jak 
w tej technice prezentują się legnickie zabytki wtopione w nowoczesną 
przestrzeń miasta i w otoczeniu przedmiotów, których zdjęcia akurat 
wpadną nam w dłonie. 
Stworzymy wspólną legnicką kompozycję.
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MUZEUM MIEDZI ZAPRASZA NA

WARSZATY WAKACYJNE
termin:  od 1 lipca, 
środa - piątek w godz. 1000-1700,  
sobota - niedziela w godz. 1100-1700

miejsce: Muzeum Miedzi

wstęp: 6 zł , zapisy – tel. 7 6 862 49 49 
(Dział Naukowo-Oświatowy)
organizator: Muzeum Miedzi
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SENSACJA 
DLA LEGNICY!

ZOBACZ POWOJENNE MIASTO CZYLI

Polityka, religia, kultura oraz, oczywiście, sport 
i rozrywka. Powojenna Legnica aż tętniła ży-
ciem. Jeśli chcecie przenieść do drugiej poło-
wy lat 40. XX wieku Muzeum Miedzi zaprasza 
na wystawę „Sensacja dla Legnicy! Miasto na 
powojennych afiszach”. 
O tym, gdzie bawili się nasi dziadkowie, 
którym lokalnym klubom kibicowali, jakie 
filmy oglądali na ekranach tutejszych kin  
i jakie spektakle oferowały im polskie zespoły 
teatralne, ale i Rosyjski Teatr Dramatyczny, 
dowiemy się dzięki afiszom. Po ponad 70 
latach są bezcennym źródłem historycznym. 
Oryginalne, napisane charakterystycznym 
językiem są znakomitym świadectwem co-
dziennego życia, odsłaniają nieznane miejsca 

i ludzi związanych z powojennym miastem, problemy tamtych lat.
Prezentowana wystawa powstała dzięki zaangażowaniu pierwszych  
powojennych pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego, którzy zgro-
madzili w zbiorach biblioteki kilka tysięcy afiszy z drugiej połowy lat 40. 
XX wieku. Ponad czterysta z nich pochodzi z Legnicy lub jej dotyczy. To 
one stanowią trzon eksponowanych obiektów, w skład których wchodzą  
ponadto zabytki z Archiwum Państwowego we Wrocławiu Oddział  
w Legnicy, Legnickiej Kurii Biskupiej oraz Muzeum Miedzi. 
Wystawa wzbogacają również stylowe obiekty z epoki: fotografie, do-
kumenty oraz przedmioty na co dzień przechowywane w Dziale Historii 
Muzeum, dzięki którym można poczuć ducha pionierskich czasów.
Zatem… prosimy Szanownych Obywateli o liczne przybycie do muzeum, 
gdzie w eleganckiej sali i niezrównanym towarzystwie zapewniamy miłe 
spędzenia dnia. Stroje dowolne. Roztywka i nauka zapewnione.

SENSACJA DLA LEGNICY!  
MIASTO NA POWOJENNYCH 

AFISZACH
termin: do 5 września, 

od środy do piątku, 
w godz. 1000-1700, 

w soboty i niedziele
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

MIEDŹ
DZIEJE NIEZWYKŁEGO METALU

Wystawa prezentuje fenomen wykorzystania miedzi na przestrzeni dziejów. 
Od tysiącleci miedź jest synonimem nowoczesności, nowych technologii, 
ale również surowca w pełni przetwarzalnego. Pokaz składa się z dwóch 
części. Pierwsza prezentuje miedź, jej właściwości, oraz wykorzystanie tego 
surowca na przestrzeni dziejów. Metal ten jest bowiem od wieków nieroze-
rwalnie związany z rozwojem. Dziś, w świecie przepełnionym elektroniką, 
jego znaczenie jest znacznie bardziej widoczne aniżeli przed wiekami. 
Na wystawie znajdziemy m.in. minerały miedzi, zabytki archeologiczne 
wykonane z miedzi i jej stopów, rękodzieło, miedzioryt, sztukę. 

MIEDŹ. 
DZIEJE NIEZWYKŁEGO METALU

termin:  wystawa stała, czynna
środa - piątek w godz. 1000-1700,  

sobota - niedziela w godz. 1100-1700

miejsce: Muzeum Miedzi

kurator: Grażyna Humeńczuk

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

organizator: Muzeum Miedzi
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POD STALOWYM  
PANCERZEM 
POJAZDY I BROŃ PANCERNA XX WIEKU 
W MINIATURZE

POD ŻELAZNYM PANCERZEM
termin:  do 15 września 
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

W sztuce uchodzi za symbol kiczu, ale ten, muzealny, wykonany z brązu 
jeleń, jest wyjątkowy i bardzo legnicki. Niemal identyczny, choć dużo 
większych rozmiarów, pojawił się bowiem w czasie słynnej na całą Europę 
GUGALI, czyli Niemieckiej Wystawy Ogrodnictwa i Śląskiego Rzemiosła, 
którą otwarto w Legnicy 1927 r. Obydwie rzeźby zaprojektował niemiecki 
artysta Arno Zauche z Weimaru.
Miniaturowa, którą udało nam się ostatnio pozyskać do muzealnych zbio-
rów, powstała w 1941 r. Duża – ponad dekadę wcześniej, bo znajdowała 
się przed pawilonem głównej restauracji w legnickim parku. Tam m.in. 
rozciągały się tereny GUGALI, wystawy którą obejrzało ponad 2 miliony 
gości. Głównym celem imprezy było przedstawienie zwiedzającym naj-
nowocześniejszych osiągnięć branży ogrodniczej i przemysłu poprzez 
informację i zabawę. 
Rzeźby jelenia naturalnej wielości stworzonej przez Zauchego na wysta-
wę nie znajdziemy już w Legnicy. Trudno powiedzieć, co się z nią stało. 
Możemy natomiast zaprosić Państwa do muzeum na wystawę „Nasze 
najnowsze 2019, gdzie – obok miniaturowego jelenia – zobaczycie wiele 
innych zabytków, o które ostatnio wzbogaciły się zbiory Muzeum Miedzi 
A co do jelenia – to motyw w sztuce stary, jak świat. Ostatnio można zauwa-
żyć jednak wielki powrót mody na motywy z jeleniami. Inspiruje artystów 
i twórców wzornictwa, odzieżowego i wyposażenia wnętrz, ale jest wyko-
rzystywany w działach utrzymanych w estetyce świadomego kiczu, kampu.
Dodajmy, że ekspozycja „Nasze najnowsze 2019” prezentuje wiele innych 
interesujących przedmiotów. 
Są wśród nich unikatowe monety, gliniane naczynia z epoki brązu, wyko-
nane na bazie miedzi dzieła sztuki, m.in. rzeźby i przedmioty użytkowe,  
a także fotografie, akwaforty i inne przykłady sztuk wizualnych, wśród nich 
autoportret legniczanina Grzegorza Niemyskiego, rzeźbiarza, malarza, 
ceramika oraz animatora działań plastycznych.

NASZE NAJNOWSZE...
CZYLI OPOWIEŚĆ O DWÓCH JELENIACH

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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Wystawa prezentuje kilkadziesiąt miniatur przedstawiających uzbrojenie 
polskie, radzieckie, niemieckie i należące do aliantów. Broń i pojazdy zostały 
wkomponowane w sceny z wojennej codzienności i wydarzenia historyczne. 
Wśród prezentowanych eksponatów jest  „Kubuś”, samochód pancerny, 
powstańców warszawskich i US Standard Liberty, uczestniczący w wojnie 
polsko-bolszewickiej. Prawdziwą atrakcją jest  pieczołowicie odtworzony 
pociąg pancerny, którego miniatura mierzy prawie dwa i pół metra długości.
Prace wykonało trzech cenionych modelarzy: wrocławianin Mariusz Filipiuk, 
Marek Kałuża z Kalisza oraz mieszkający w Legnicy Jan Koralewski.
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29. Międzynarodowy Konkurs Sztuki Złotniczej WCIĄŻ CZŁOWIEK?
Galeria Sztuki, pl. Katedralny 1. 
Termin: do 31 sierpnia
Międzynarodowy Konkurs Sztuki Złotniczej każdego roku przyciąga 
rzesze twórców biżuterii autorskiej z całego świata. Na tegoroczn edycję  
357 prac nadesłało 186 artystów z 35 krajów. Dzieła oceniło  
międzynarodowe jury złożone z autorytetów i specjalistów w dziedzinie 
biżuterii i designu. 
Wśród eksponowanych prac na wystawie zobaczyć można zwycięskie dzie-
ła. 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. II Nagrodę Prezydenta 
Miasta Legnicy otrzymała Mariana Bilbao Gonzalez-Dueńas z Hiszpanii za 
zachwycającą, z idealnie wypolerowaną powierzchnią broszę, w której mo-
żemy przejrzeć się niby w lustrze Zapomnij swe imię. Laureatką III Nagrody  
MKDNiS została Czeszka – Miroslava Veselá, za niosący pozytywny 
komunikat zestaw serc pt. Nadzieja. Pierwsze z nich wykonała ręcznie z 
gliny, drugie ze srebra technikami jubilerskimi, a trzecie maszynowo. Na-
grodę Galerii Sztuki dostała Kirsten Plank z Niemiec za pracę pt. Twarz 1  
– wielobarwny naszyjnik-puzzle, który – zawieszany na szyi – ulega  
dekonstrukcji, a odkładany z powrotem do pudełka – może na powrót 
przybrać kształt obrazka z wielu elementów, układającego się w portret. 
Srebrną Ostrogą, czyli nagroda dla artysty, który zaskoczył swoim bez-
kompromisowym przekazem wyróżniona została belgijska artystka Tieke 
Sheerlinck, która nadesłała pracę przedstawiającą małą srebrną łódeczkę 
wypełnioną wielobarwnymi kamieniami. To łódź pełna uchodźców o wy-
mownym tytule Cenni ludzie.

Sylwetki Twórców: Marion Delarue
Dziwn(i)e znaczące / Strangenessmatters
Miejsce: Galeria Sztuki, pl. Katedralny 1.
Termin: do 31 sierpnia
Wystawa zrealizowana w ramach cyklu „Sylwetki Twórców”. Marion Dela-
rue  wykazuje duże zainteresowanie przechodzeniem z jednego stanu do 
drugiego, transformacją poprzez metamorfozę lub prawie niezauważalną 
ewolucję. Jej twórczość igra w szczególności z pojęciami autentyczności  
i naśladownictwa, naturalności i sztuczności poprzez odwołania do zwod-
niczych pozorów. Artystka stosuje wysoko rozwinięte techniki, w połą-
czeniu z dogłębną wiedzą praktyczną. Precyzyjnie dobiera materiały do 
każdej pracy, a szczegółowe badania nad metodami produkcji prowadzi 
w usystematyzowany sposób. Czerpiąc inspirację z dziwności, folkloru  
i mitów Marion Delarue fascynuje się rzekomo magicznymi przedmiotami. 
Jej przywiązanie do wyobrażeń mających źródło w rytualnych strojach  
i ozdobach przejawia się w nieustannej fascynacji zdobieniem ciała.

LEGNICKI FESTIWAL 
SREBRO

WCIĄŻ CZŁOWIEK / STILL HUMAN?
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Sylwetki Twórców 
Andrzej Szadkowski
Rytm twórczości. 1968-2021
Miejsce: Muzeum Miedzi, ul Partyzantów 3. 
Termin: do 31 sierpnia
Retrospektywna wystawa prezentuje kilkadziesiąt 
prac artysty, które powstawały w ciągu ostatnich pię-
ciu dekad. Wyznaczają swoistą drogę od początków  
– kształtowania się świadomości formy biżuterii – po 
rozmyślne przekraczanie i nadpisywanie jej granic, co 
ukazane jest obrazowo na chronologicznym tle zdoby-
wanej wiedzy i umiejętności. Na ekspozycji zaprezen-
towanych jest ponad 300 prac pochodzących zarówno  
z ostatnich lat, jak i odległych dekad (pokaz rozpo-
czynają prace, np. niezłotnicze obiekty przestrzenne, 
powstałe jeszcze na studiach), co w sposób wyczerpują-
cy – i zaskakujący – ukazuje artystyczną drogę nestora 
polskiej biżuterii współczesnej.

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 31 sierpnia
Retrospektywna wystawa biżuterii artystycznej lat ’80 i ’90, prezentuje  
złotniczą kolekcję Muzeum Miedzi. Jej historia rozpoczęła się w 1979 r.  
i wiąże się z organizacją cyklicznej imprezy pod nazwą Ogólnopolskie 
Przeglądy Form Złotniczych SREBRO, której kuratorem przez wiele lat był 
historyk sztuki i artysta Marek Nowaczyk. Od tego czasu najwybitniejsze, 
bądź najbardziej nowatorskie prace nagrodzone w Przeglądach, jak również 
na wystawach tematycznych, były systematycznie pozyskiwane do kolekcji, 
dokumentując panujące tendencje i ich interpretacje.

Międzynarodowy Konkurs Biżuterii Artystycznej 
PREZENTACJE 2019
PROTEZEUSZE
Miejsce: Otwarta Pracownia Sztuki, ul. Chojnowska 19, 
Termin: do 31 sierpnia
Prezentacje to konkurs organizowany od 2001 roku przez Stowarzyszenie 
Twórców Form Złotniczych, który odbywa się co roku, zawsze pod innym 
hasłem. Temat XIX edycji 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. 
Zwycięski naszyjnik Małgorzaty Kalińskiej nawiązuje do wątroby (organu, 
który w jednym z mitów o Prometeuszu codziennie rano był rozszarpywany 
przez sępa), przy jednoczesnym zwróceniu uwagi na możliwości, jakie daje 
współczesna transplantologia.

Wystawa fotografii i animacji WCIĄŻ CZŁOWIEK?
Miejsce: Otwarta Pracownia Sztuki, ul. Chojnowska 19. 
Termin: do 20 czerwca
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AKADEMIA AVATARA
W AKADEMII 

KRÓLEWSKIEJ
Akademia Avatara wraz z Legnickim Centrum 
Kultury zaprasza na Letnie Warsztaty Arty-
styczne. Wykwalifikowani instruktorzy Akade-
mii przez cały lipiec prowadzić będą zajęcia  
z akrobatyki, tańca oraz jogi.  
Akrobatyka oraz gimnastyka, jako najbardziej 
ogólnorozwojowe dyscypliny sportowe zna-
komicie wpływają na rozwój podstawowych 
zdolności motorycznych. Kształtują zwinność 
oraz skoczność, wyrabiają wytrzymałość i siłę, 
poprawiają koordynację ruchową. 
Taniec współczesny, choć oparty na idei baletu, 
jest bardzo luźną formą - ze sztywnych reguł  
klasyki czerpie jedynie elementy, a wyraża 

przede wszystkim energię i radość w kreowaniu ruchu.
Trening taneczny ma wpływ nie tylko na naszą prezencję sceniczną, daje 
również wyraziste efekty w życiu codziennym. Rzeźbi sylwetkę, kształtuje 
umiejętność płynnego i zgrabnego poruszania się, przynosi mnóstwo 
satysfakcji. 

Zajęcia podzielone będą na cztery, tygodniowe tury:
Tura I  - od 5 do 9 lipca
Tura II  - od 12 do 16 lipca
Tura III  - od 19 do 23 lipca
Tura IV  - od 26 do 30 lipca

• Akrobatyka /6-9 lat 
 w godz. 900-1200 
 cena - 190 zł / 1 tura
• Akrobatyka /10-14 lat 
 w godz. 1230-1530

 cena - 190zł / 1 tura
• Taniec współczesny /6-9 lat 
 w godz. 900-1200 
 cena - 190zł / 1 tura
Avatar zaprasza także na wakacyjne spotkania z jogą i jej płynne praktyki  
w kreatywnym ujęciu, z mocnym akcentem Vinyasa Yogi. Pobudzające  
o poranku,  jak energetyzująca kawa, a wieczorami odprężające i harmo-
nizujące po całym dniu obowiązków. W programie: 
• Joga poranna dla dorosłych 
 w godz. 800-900

 cena - 120 zł
• Joga wieczorna dla dorosłych 
 w godz. 2000-2100

 cena - 120 zł

LETNIE WARSZTATY ARTYSTYCZNE

5-30.07 I
LETNIE WARSZTATY 

ARTYSTYCZNE
Akademia Rycerska

org. Akademia 
AVATAR, LCK
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EKOLOGIA
 JEST SZTUKĄ

GALERIA SZTUKI I NOWY LETNI PROJEKT

W ramach nowego projektu edukacyjnego Galerii Sztuki odbędzie się 
seria wykładów i prezentacji o historii oraz idei „ekosztuki” a także cykl 
warsztatów inspirowanych ekologią, ideologią zero waste i upcyklingiem. 
Zwieńczeniem projektu będzie, wpisująca się w szeroko pojętą tematykę 
ekologiczną, wystawa Pawła Szeibela.
W XXI wieku ekologia stała się kwestią być albo nie być człowieka na 
Ziemi – innymi słowy od tego czy, jak szybko i w jaki sposób rozwiążemy 
istniejące i wciąż narastające problemy ekologiczne zależy przetrwanie 
człowieka i w ogóle życia na Ziemi. Tym samym kwestie ekologii zyskały 
wymiar społeczny, edukacyjny, ekonomiczny i kulturowy. Z tematyką tą 
często mierzą się artyści, poprzez malarstwo, rzeźbę czy performance. 
Sztuka współczesna odnosi się do problemów dotyczących środowiska 
naturalnego, roli człowieka w przyrodzie oraz jego gospodarki zasobami 
naturalnymi.
W ramach projektu w sobotę 28 sierpnia zostanie zorganizowany ekolo-
giczny piknik rodzinny w Parku Miejskim, w trakcie którego odbędą się  
m.in. eko-warsztaty plastyczne, seans jogi, koncert mis i gongów tybe-
tańskich, oraz słuchowisko dźwięków przyrody.  O dokładnych terminach 
warsztatów i wykładów organizatorzy będą informować na stronie  
galeria.legnica.eu oraz w mediach społecznościowych.

EKOLOGICZNY PIKNIK 
RODZINNY
28 sierpnia, sobota
Park Miejski
wstęp bezpłatny
organizator: Galeria Sztuki

NAPRZECIW SZTUCE
BARDZO MŁODA KULTURA

Pomysłodawczynie projektu, który uzyskał grant  Bardzo Młoda Kultura 
- Monika Kręcisz-Kozłowska z pracowni florystycznej Flowers Ctrl oraz 
Agnieszka Szumiło, pedagog śpiewu i założycielka szkoły Szumilo Art  
Forum Group połączyła miłość do edukacji, natury i sztuki oraz humanizm. 
Szkoła i kwiaciarnia mieszczą się naprzeciw siebie w legnickim Rynku,  
który dzięki nim stanie się przestrzenią współpracy i integracji. 
Celem projektu jest również polsko-ukraińska integracja oraz edukacja  
w zakresie kultury i ekologii, odwołująca się do dziedzin  takich jak sztuka,  
ekologia, pedagogika, a także taniec, śpiew, estrada, pedagogika  
i terapia śpiewem.  W programie znajdą się cykle warsztatów wokalnych  
i florystycznych dla grup zamkniętych:
• Warsztaty wokalne 
 termin: 5.07, 12.07, 19.07, 26.07  /  poniedziałki
 Miejsce: Szumilo Art Forum Group
• Warsztaty florystyczne 
 termin 7.07, 14.07, 21.07, 28.07  /  środy
 miejsce: Kwiaciarnia artystyczna Flowers Ctrl
Projekt zakończy się w niedzielę, 1 sierpnia występem połączonym  
z piknikiem w legnickim parku Miejskim.
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