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WPROWADZENIE 

 

         Niegdyś na obrzeżu miasta, a dziś w sercu Legnicy, leży niezwykła budowla średnio-

wiecznej proweniencji, obiekt monumentalny, bardzo ważny i cenny dla dziejów miasta  

i regionu, wyjątkowy na tle innych w kraju i Europie. Od ponad ośmiu wieków pozostaje 

trwałym elementem krajobrazu architektonicznego, kulturowego i historycznego. To legnicki 

Zamek, zwany Piastowskim na cześć jego fundatorów i rezydentów – członków śląskiej, a od 

1248 roku legnickiej linii Piastów, największy i najważniejszy symbol (bo jedyny taki)  

o znaczeniu polityczno-kulturowym, administracyjnym i militarnym księstwa.  

Celem tego opracowania jest prezentacja zasadności utworzenia muzeum na terenie Zamku, 

podkreślenie wartości i unikatowości tego obiektu, a jednocześnie ukazanie strat wizerun-

kowych  i finansowych z powodu nie wykorzystania optymalnego  tego  dziedzictwa  kultury.  

          Profesor dr hab. inż. arch. Małgorzata Chorowska w swojej książce „Rezydencje 

średniowieczne na Śląsku” wyraźnie podkreśla: „Legnicki zespół pałacowy, pod względem 

programu ideowego i artystycznego, nie miał sobie równych na terenie Polski. … (gdzie) 

książę Henryk Brodaty … organizował nowy, godny siedziby królewskiej ośrodek władzy, 

wyposażony w jej aktualne od czasów Karolingów atrybuty architektoniczne, jak murowany, 

podłużny pałac z aulą i kaplicą…”. 

 

 
                                                                                                                                                                          

Trójwymiarowa rekonstrukcja zamku legnickiego z przełomu XII/XIII w., wyk. Paweł Moszczyński 

           

Przez wieki zmieniały się ustroje, władcy, doktryny, ale Zamek trwał niewzruszenie  

w miejscu swojej pierwotnej lokacji, szczęśliwie przetrwał wszystkie pożogi i kampanie 

wojenne, jakie przetoczyły się przez Dolny Śląsk. Także ostatnia, najokrutniejsza z wojen  

nie wyrządziła budowli krzywdy, bo Niemcy oddali miasto bez stawiania większego oporu. 
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Dopiero z końcem II wojny światowej szczęście opuściło Zamek, który został barbarzyńsko 

potraktowany przez radzieckich żołnierzy w kilka miesięcy po zajęciu przez nich miasta. 

Najpierw został ogołocony, a wzniecony „bezmyślnie” pożar wyrządził wiele szkód, 

zwłaszcza w wyposażeniu Zamku, ale budowli nie unicestwił.  

            W odradzającej się po wojnie Legnicy ogromna kubatura Zamku (ok. 135.000,0 m3) 

nie mogła pozostać niewykorzystana, bo potrzeby lokalowe były wielkie, zwłaszcza w sferze 

oświatowej. W latach 60. XX w. Zamek pobieżnie przystosowano dla celów nauczania 

podstawowego i pomaturalnego, bowiem z powodu wyżu demograficznego brakowało 

miejsca w istniejących szkołach. Przy okazji Zamek został przebadany przez archeologów  

i architektów, którzy już wtedy w swych wnioskach postulowali wykorzystanie znacznej 

części obiektu właśnie na cele muzealne.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Strona tytułowa dokumentacji  

Muzeum na Zamku w Legnicy  

z 1975 roku, opracowanej  

przez IHASiT  PWroc.  

pod kierunkiem  

prof. J. Rozpędowskiego 

 

 

 

 

 

 
           W  1975 roku Instytut Historii 

Architektury Sztuki i Techniki 

Politechniki Wrocławskiej pod kierunkiem 

prof. Jerzego Rozpędowskiego opracował 

„Projekt wnętrz muzealnych /…/ na 

Zamku w Legnicy” wraz z pracowniami 

konserwatorskimi, którego realizacji 

jednak zaniechano.  Trzy dekady później, u progu nowego tysiąclecia, znów zjawiska 

demograficzne (tzw. niż) sprawiły, że Zamek stracił na znaczeniu jako niezbędny  

i funkcjonalny obiekt do lokowania w nim szkół, urzędów czy innych instytucji publicznej 

użyteczności. Znów na porządku dziennym stanęły kwestie związane z jego praktycznym 

wykorzystaniem i pojawiła się szansa na powrót do wcześniej artykułowanej idei „Muzeum 

na Zamku”.  

             Wraz ze zmianami cywilizacyjnymi i społecznymi wyzwaniami XXI wieku stało się 

oczywiste, że jego ogromna i niefunkcjonalna kubatura przestała być pożądana i potrzebna, 

bo nie spełniała nowych standardów i norm technicznych, jest przy tym chaotycznie 

rozparcelowana (podczas prac adaptacyjnych na cele oświatowe) i w znacznym stopniu 

zdekapitalizowana. Nie nadaje się ani do zaspokojenia potrzeb administracyjnych czy 

oświatowych, ani tym bardziej do wykorzystania na cele przemysłowe, militarne czy 

logistyczne (np. magazyny) ze względu na lokalizację w starym centrum miasta, co okazało 

się jednym z najpoważniejszych ograniczeń praktycznego zagospodarowania obiektu.  
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           Stało się oczywiste, że jeśli Zamek nie ma pozostać jedynie ogromną, zastygłą, 

odizolowaną i mało przystępną ceglaną bryłą w sercu miasta, to wymaga kompleksowej 

rewitalizacji, nie tylko technicznej, budowlanej, lecz przede wszystkim funkcjonalnej  

i społecznej. Zabiegom takim powinna przyświecać idea przywrócenia Zamku miastu  

i legniczanom, zintegrowanie go z miejską tkanką i włączenie w życie codzienne 

mieszkańców. Zarazem uczynienie zeń ważnego punktu na mapie atrakcji historyczno- 

dydaktycznych  i  kulturalnych, pożądanego celu podróży rzeszy turystów z kraju i zagranicy. 

Z takim właśnie założeniem i intencją przygotowano niniejszą koncepcję zagospodarowania 

Zamku Piastowskiego w Legnicy. 

 

 

Koncepcja organizacyjno-merytoryczna  

Muzeum w Zamku Piastowskim w Legnicy 

                                                                                                                                                 

Założenia ogólne     

Tworzenie nowej placówki, a tym bardziej instytucji kultury jaką jest muzeum,  

to zwykle kilkuletni proces podzielony na etapy realizacyjne. Nad całym procesem powinien 

czuwać powołany w drodze konkursu, tymczasowo Zarząd i Rada Muzealna, odpowiadający 

przed Organizatorami - MUZEUM  W  ORGANIZACJI. 

            W pierwszej kolejności należałoby zdecydować o dokładnej przestrzennej lokalizacji 

poszczególnych działów muzeum w samym Zamku i w ramach jego struktury. Proponujemy, 

aby na cele muzeum historycznego wykorzystane były - południowa i wschodnia pierzeja 

zespołu pałacowego wraz z bramą wjazdową i dwoma wieżami (podobnie jak miało to 

miejsce w XIX w.).  

 

 

Schemat umiejscowienia Muzeum Historycznego w Zamku Piastowskim w Legnicy 
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Natomiast zbiory archeologiczne sugerujemy umieścić w romańskich piwnicach, ekspozycja 

sztuki współczesnej i najnowszej miałaby miejsce na poddaszu w pierzei północnej  

i zachodniej, zgodnie z istniejącą już dokumentacją adaptacji technicznej. Dopiero po 

podjęciu ostatecznej decyzji lokalizacyjnej należy przystąpić do opracowania szczegółowej 

koncepcji merytoryczno-organizacyjnej muzeum: jego przedmiotu, struktury organizacyjnej  

i zakresu działania. Poniżej prezentujemy kilka podstawowych sugestii w tej kwestii.  

Muzeum – założenia merytoryczno-organizacyjne 

                                                                                                                                                   

Muzeum w Zamku Piastowskim przewidziane jest jako Muzeum Historyczno-Artystyczne, 

składające się z czterech zasadniczych elementów ekspozycyjnych: 

1. archeologiczny – artefakty z terenu Zamku, z zasobów Muzeum Miedzi i innych źródeł,         

2. architektoniczny – budowla oraz wnętrza oryginalne i zrekonstruowane,    

 

            
 

Zbroja legnicka, wyk. płatnerz K. Seusenhofer -  Innsbruk, fot. A. Podstawka, Niemieckie Muzeum Historyczne  

 

         
 

 
 

Ryciny – broń z dawnej zamkowej zbrojowni księcia legnickiego Ludwika IV z lat 1662-1669 
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3. historyczny – dzieje Piastów, Legnicy i regionu od zarania po czasy współczesne,                      

4. artystyczny – sztuka współczesna – malarstwo, Festiwal Srebra oraz SATYRYKON. 

 

Punkt wyjścia i trzon ekspozycyjny stanowić będzie sam obiekt, jego architektura  

i rozplanowanie całego zespołu budynków oraz  wnętrza oryginalne i odtworzone, ade-

kwatnie do form w jakich realizowane były w poszczególnych etapach modernizacji  

i rozbudowy, z mocnym podkreśleniem epoki w jakiej pozostawili je  ostatni  Piastowie. 

          Wartością dodaną przedsięwzięcia jest przywrócenie pożądanych funkcji gmachu, 

dziedzińca i otoczenia, w tym:  

- przywrócenie reprezentacyjnej i ekspozycyjnej funkcji gmachu Zamku (oprócz funkcji 

obronnych i mieszkalnych) - już wcześniej Zamek służył ekspozycją własnych wnętrz oraz 

prezentowaniem elementów historii miasta i regionu - eksponowano m.in. część kolekcji      

A. Minutolego (w XIX wieku w 18 komnatach istniała placówka muzealno-ekspozycyjna),  

 

 
 

Plan ekspozycji muzealnej A. Minutolego z 1857 r. w południowej i wschodniej cz. Zamku prezentowane 
były: kolekcja sztuki, historyczna i techniczna. To pierwsze na świecie Muzeum Sztuk Zdobniczych (1844) 

 

- rewitalizacja układu przestrzennego dawnego palatium, 

- odnowienie elewacji w części jaką obecnie zajmuje Podstawowa Szkoła Muzyczna, 

- przebudowa osłony (pawilonu) kaplicy romańskiej na dziedzińcu Zamku (vide praca  

  magisterska inż. Joanny Szewczyk pod kierunkiem prof. dr hab. Małgorzaty Chorowskiej         

  z 2016 roku na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej, str. 25 – 28),   

- rewitalizacja i zagospodarowanie terenów zielonych wokół Zamku - park zamkowy -163 a, 

- zagospodarowanie terenu dzisiejszego boiska sportowego jako areny zmagań sportowo- 

  widowiskowych, na której mogłyby odbywać się historyczne tańce, zawody strzelnicze,  

  pokazy walk lub podobne inscenizacje historyczne, 

- utworzenie dydaktycznego parku miniatur budowli legnickich, takich jak: kolegiata [Bożego   

  Grobu], zamek w różnych okresach, rotunda - kaplica, mury miejskie itd.). 
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1. Oprócz ekspozycji zewnętrznej obiektu, począwszy od charakterystycznych wież 

(wykorzystywanych już jako widokowe) czy kaplicy zamkowej, zaplanowane jest 

udostępnienie wnętrz stricte zamkowych, zarówno oryginalnych, jak i odtworzonych jako 

sale historyczne prezentujące poszczególne style architektoniczne [np.]: 

 

         
 

Od lewej: Komnata św. Jadwigi, Sala Posiedzeń – (Królewska Rejencja w Legnicy), Złota  Sala 
  
- Sala Reprezentacyjna -- Koncertowa o pow. 432 m2, w XIX w. zwana Salą Złotą,  

- Sala znamienitych gości odwiedzających Zamek i Legnicę,             

- Sala Książęca - Henrykowska poświęcona wybitnym Piastom o imieniu Henryk, w tym           

  dwóm władcom Polski - Henryk Brodaty i jego syn Henryk II Pobożny (1201 – 1241), 

- Sala Bolesława Rogatki twórca księstwa legnickiego (1248 – 1675),  

- Sala Fryderyka II zwany Wielkim, zał. uniwersytetu (1526), bud. renesansowej bramy,  

- Sala Jerzego Rudolfa Starosty generalnego Śląska, twórcy fundacji i księgozbioru, 

 

                                                                                                                                                                                                 

Jedynej w Polsce tzw. Zielona Komnata w Wieży św. Jadwigi 

                                                                                                                                                      

- Zielona Komnata w wieży św. Jadwigi - uczytelnienie istniejących fresków z 1509 r.                          

   i odtworzenie  postaci antycznych bohaterów – rycerzy, w formie galerii figur woskowych, 

- Sala z historią architektoniczną Zamku – fazy rozbudowy, w formie graficznej i makiet, 
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Muzeum A. Minutolego – starannie zaaranżowana Sala Rycerska  w południowej części Zamku – ok. 1859 r. 

 
 

- Sala  Rycerska (jw.),  

- Sala numizmatyczna,    

- Sala heraldyczno-genealogiczna - heraldyka Śląska, gen. i h. Piastów, p. str. 6,11,14 i 18, 

- Sala Rejencji Legnickiej - Sala Posiedzeń, p. str. 8, 

- Historia Śląska i księstwa legnickiego, p. str. 36, 

- Biblioteka Rudolfina (z ocalałą częścią kolekcji księgozbioru – Biblioteka UW we  Wroc-  

  ławiu - 23 woluminy, BKUL w Lublinie – 33 wol., TPN w Legnicy - 47 wol. i Biblioteka  

  Narodowa w Warszawie – 100 woluminów) oraz kolekcją instrumentów muzycznych, 

 

                  
 

Strony tytułowe muzykaliów z Katalogu zbiorów muzycznych legnickiej biblioteki księcia Jerzego  Rudolfa 
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- Sala Alexandra Minutolego - kolekcjonera i twórcy pierwszego na świecie Muzeum    

  Sztuk Zdobniczych (1844), p. str. 7, 9 i 17, 

- Kancelaria – Gabinet marszałka, 

- Sypialnia książęca, 

- Zbrojownia - Arsenał z ekspozycją replik machin wojennych, zbroi i broni z kolekcji     

   księcia Ludwika IV, p. str. 6 i 12, 

- Cela głodowa w wieży św. Piotra,                                                                                                      

- Ekspozycja archeologiczna umiejscowiona w romańskich piwnicach Zamku (należałoby       

  też odgruzować zasypane piwnice i lochy), p. str. 6, 13, 26, 33 i 34,   

- Sala wojowników mongolskich w tym tatarskich z 1241 roku, 

- Komnata Zakonu Rycerskiego Obroża Psa Gończego – na szczycie wieży św. Jadwigi, 

  p. str. 14, 18 i 24,  

- Sala myśliwska, polowanie było pasją wielu piastowskich książąt, 

- Gabinet osobliwości - plus słynna kolekcja fantazyjnych sań księcia Ludwika IV, 

- Dworska kuchnia i pom. gospodarcze, 

- Apartamenty i pokoje gościnne, 

- Pracownie konserwatorskie m.in. w zamkowej kuźni i powozowni, 

- Pomieszczenia dla grup rekonstrukcyjnych m.in. w bastei na rogu ulic  Piastowskiej                 

.  i M. Skłodowskiej–Curie.  

 

                   

2. Wiodącą i najważniejszą wystawą stałą będzie ekspozycja historyczna poświęcona 

dziejom Księstwa legnickiego i okolic oraz Piastom Śląskim. Obejmować będzie okres od 

najwcześniejszego osadnictwa po czasy współczesne, a na ekspozycji znajdą się eksponaty 

m.in. z zakresu archeologii, archiwistyki, genealogii, heraldyki, rzemiosła i sztuki, militariów 

i architektury oraz artefaktów z życia codziennego. Przygotowanie takiej wystawy warto 

powierzyć ekspertom, którzy posiadają już doświadczenie w tej kwestii. Nieodzowna byłaby 

także współpraca z muzealnikami i regionalistami z Legnicy, Wrocławia oraz kraju, 

historykami z Archiwum Państwowego oraz z naukowcami z Uniwersytetu i Politechniki 

Wrocławskiej, specjalizującymi się w dziejach naszego regionu. 

 

          Jedną z najważniejszych części historycznej narracji w Muzeum będą dzieje 

polskiego rodu Piastów i Zamku jako siedziby dynastii, która przez dziewięć stuleci dała 

Polsce 24 królów i panujących, Śląskowi – 123 książąt, Kościołowi polskiemu – 6. 

arcybiskupów i biskupów (o czym przypomina m.in. tablica fundacyjna w Mauzoleum 

Piastów).  Opowiedzenie historii tej niesamowitej dynastii na tle dziejów miasta i regionu 

będzie wielką atrakcją, a dla wielu zaskakującym odkryciem zważywszy na to, jak za jej 

panowania zmieniała się przynależność Śląska i jak kultura polska mieszała się z czeską, 

łacińską i niemiecką, tworząc wyjątkową i barwną mozaikę.  

 

 

Wielu wybitnych Piastów m.in. Bolesław Wysoki, Henryk Brodaty, Henryk II 

Pobożny, Fryderyk II ( któremu zawdzięczamy  wspaniałą „triumfalną” bramę wjazdową na 

zamek w stylu renesansowym) czy książę Jerzy Rudolf humanista, mecenas sztuki, założyciel 

fundacji Świętojańskiej i Biblioteki Rudolfina, Starosta generalny Śląska  rządziło księstwem 

legnickim, co czyni wzgórze zamkowe jednym z ciekawszych miejsc Polski. To na tutejszym 

Zamku m.in. rodziła się myśl zjednoczeniowa monarchii Henryków i tylko śmierć księcia 

Henryka Pobożnego w bitwie pod Legnicą uniemożliwiła jego koronację na władcę Polski.    

W ramach ekspozycji epoki pierwszych Piastów pokażemy nie tylko jedno z ciekawszych 

miejsc polskiego średniowiecza, lecz także wyeksponujemy bardzo ważną część historii 

Europy Środkowej. Muzeum stanowi okazję, by przedstawić tę historię rzetelnie i zarazem 

atrakcyjnie. 
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Genealogia Piastów legnicko-brzeskich  - opracowanie P. Kozerski, grafika E. Kafel 

 

 

          Zbiory historyczne znajdujące się w wielu krajowych muzeach, w których magazyny 

przepełnione są artefaktami, należałoby pozyskać wykorzystując różnorodne elementy 

strategii. Mamy tu na uwadze m.in.: zakupy własne, depozyty z innych muzeów zwłaszcza  

z Muzeum Miedzi, Muzeum Narodowego we Wrocławiu, organizacji m.in. TPN, Muzeów  

Domowych i od osób prywatnych oraz darowizny krajowe i zagraniczne. Istotnym elementem 

tej strategii  może być odzyskanie eksponatów przejętych po wojnie przez państwowe 

instytucje z głębi kraju, przejmowanie zabytków z wykopalisk czy po restauracjach 

konserwatorskich obiektów ruchomych z terenu Legnicy i ziemi legnickiej – p. str. 32.  

 

3. Ekspozycja powojennej sztuki współczesnej, powstałej w Legnicy i regionie w związku  

z działalnością i dorobkiem tutejszych instytucji kultury (BWA i Galerii Sztuki, Muzeum 

Miedzi, Legnickiego Centrum Kultury). Swoje miejsce znajdą tutaj kolekcje sztuki i biżuterii 

artystycznej zgromadzone w zasobach w/w instytucji, nie prezentowane dotychczas w stałej 

ekspozycji, jak: Międzynarodowa Kolekcja Sztuki Złotniczej, Kolekcja Sztuki Zagłębia 

Miedziowego, kolekcja rysunku i grafiki - SATYRYKON. Patrz str. 34. 
 

 

           
 

Sztuka współczesna ze zbiorów Galerii Sztuki w Legnicy 
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W zakresie sposobów ekspozycji przewidziano różne formy, w tym wykorzystujące  

najnowsze zdobycze techniki. Oprócz tradycyjnego, „planszowo-gablotowego”      

prezentowania eksponatów powstanie „muzeum interaktywne i multimedialne”, 

wykorzystujące rzeczywistość wirtualną i sztuczną inteligencję: np. w Komnacie  św. Jadwigi 

ożyją  postacie  bohaterów – rycerzy, w formie figur woskowych, (obecnie na ścianach są 

mało czytelne malowane ich wizerunki), „muzeum dziecięce” (ekspozycja jako zabawa), 

„muzeum dla niewidzących” (ekspozycja dotykowa, opisy Braillem). 

 

Oczywiście w Muzeum nie zabraknie miejsca na prowadzenie działalności: 

- warsztatowej i edukacyjnej (audytorium i sala koncertowa, pracownie artystyczne  

i historyczne, w tym płatnerska, grupy rekonstrukcyjne), 

 
 - promocyjnej (m.in. księgarnia, sklep z pamiątkami, 

replikami średniowiecznych strojów, sprzętów, 

militariów), 
-  usługowej (m.in. kawiarnia, restauracja, hotel, sklep 

i wypożyczalnia strojów historycznych). Zamek 

Piastowski, jego wnętrza i dziedziniec, pozostanie też  

miejscem otwartych imprez plenerowych i wydarzeń 

artystycznych: koncertów, pokazów teatralnych, 

dawnego tańca, happeningów, festynów, konferencji  

i uroczystości społecznych. Należy podkreślić, że 

wyżej przedstawiono jedynie skromny zarys koncepcji 

organizacyjnej Muzeum na Zamku Piastowskim. 

Właściwa i szczegółowa koncepcja instytucji zostanie 

opracowana przez specjalistów po podjęciu strate-

gicznej decyzji o utworzeniu Muzeum. 

 
 

 

 

 
Na rycinie – broń z dawnej zamkowej zbrojowni. Niezwykle 

interesujący jest tu hełm-morion, używany w XVI wieku. 

 

 

 

Podstawowe cele utworzenia Muzeum w Zamku Piastowskim 

 
          Najogólniej ujętym celem utworzenia Muzeum jest pokazywanie, dokumentowanie   

i popularyzowanie ważnego dla Polski, Śląska, Ziemi Legnickiej i miasta Legnicy lokalnego 

dziedzictwa historyczno-kulturowego. 

Realizacja tego przedsięwzięcia przyczyni się m.in. do:  

- wzmocnienia poczucia tożsamości i identyfikacji z miastem, jego bogatą i skomplikowaną   

  przeszłością oraz odpowiedzialnością za jego przyszłość, 

- zwiększenia oferty edukacyjnej i kulturalnej dla mieszkańców i gości z zewnątrz, 

- uatrakcyjnienia oferty turystycznej, wprowadzenia Zamku do powszechnego obiegu  

  turystycznego i informacji; uczynienia z Zamku markowego produktu turystycznego,   

- przywrócenia Zamku miastu i jego społeczności poprzez mocniejsze – urbanistyczne  

  i  kulturowe zintegrowanie go z tkanką miejską, otwarcie na zewnątrz i ułatwienie    

  codziennej dostępności dla wszystkich chętnych. 
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Artefakty z brązu i gliny (epoka brązu między 3300 - 2800 lat temu) – odkryte w Duninie k. Legnicy  

(1138  obiektów archeologicznych, w tym 472 przedmioty metalowe) 
 

UZASADNIENIE: 

 
         Zamek Piastowski w Legnicy to najstarsza romańska, ceglana warownia na terenie 

Polski, wybudowana przez Bolesława Wysokiego i Henryka I Brodatego, nieprzypadkowo na 

wzgórzu, na którym osadnictwo datowane jest na VII w. naszej ery (Trzebowianie). Na jego 

terenie działa się fascynująca historia Państwa Wielkomorawskiego, Czech, Polski, Austrii, 

Prus i Niemiec. Nasze Stowarzyszenie, a także Muzeum Miedzi m.in. poprzez emisję na 

YouTube małych form filmowych popularyzują cząstkę tej barwnej historii. 

 

Dzięki właściwemu zagospodarowaniu i funkcjonowaniu Zamku jako placówki 

muzealnej można pokazać zarówno Polakom jak i turystom zagranicznym życie 

społeczno-polityczne oraz intelektualny dorobek, wybitnych postaci z polskiej historii: 

 

- Księcia Bolesława Wysokiego, wnuka Bolesława Krzywoustego, który w 1147 r. brał 

udział w wyprawie krzyżowej do Ziemi Świętej, w roku 1163 sprowadził cystersów  

i ufundował Opactwo w Lubiążu (po nim mamy piękny herb Dolnego Śląska), 

- Księcia Henryka I Brodatego, syna Bolesława Wysokiego, budowniczego potęgi   

gospodarczej i politycznej Księstwa Śląskiego i Zamku w Legnicy, pretendenta do korony    

Polski, fundatora m.in. klasztoru w Trzebnicy i Henrykowie, 

- Księżny Jadwigi, żony Henryka I Brodatego - pierwszej polskiej świętej kanonizowanej  

w 1267 r., (autorka 20. fundacji kościelnych), patronki Piastów, Polski i Śląska, archidiecezji 

wrocławskiej, miast: Berlina (gdzie od 1773 r. jest katedra pod jej wezwaniem – dziś jest 

kościołem arcybiskupim archidiecezji berlińskiej w Niemczech), Krakowa, Trzebnicy  

i Wrocławia, a także Europy, uchodźców oraz pojednania polsko-niemieckiego i pokoju, 

- Księcia Henryka II Pobożnego, syna św. Jadwigi, kontynuatora dzieła swojego ojca, 

poległego w obronie wiary, Polski i Europy  9.04.1241 r. pod Legnicą, w bitwie z Mongołami 

(obecnie w trakcie procesu beatyfikacyjnego). W tym roku obchodzimy 780 rocznicę  

tej bitwy m.in. poprzez upamiętnienie jej emisją okolicznościowego banknotu „0 EURO”,    

- Księżny Anny Czeskiej, wdowy po  Henryku Pobożnym, fundatorki m.in. klasztoru  

franciszkanów we Wrocławiu, czy benedyktynów w Krzeszowie, 

- Księcia Ludwika II, autora gotyckiej przebudowy legnickiego Zamku, pielgrzymował                   

do Ziemi Świętej, był założycielem  Stowarzyszenia  rycerskiego „Obroża Psa Gończego” 

www.zopg.pl (1413) oraz członkiem Zakonu Smoka,   

- Księcia legnicko-brzesko-wołowskiego Fryderyka II, modernizatora wielu miast i Zamku 

legnickiego, nadając mu renesansowy charakter, założyciela drugiego uniwersytetu   

w Legnicy w 1526 r. (pierwszy w 1308 r.), budowniczego triumfalnej bramy wjazdowej, 

przyjaciela późniejszego króla Polski Zygmunta Starego, 

http://www.zopg.pl/
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Ludwik II książę legnicko-brzeski w paradnym stroju turniejowym 1380/85-1436, założyciel rycerskiego 

Stowarzyszenia (na Zamku w Legnicy) Rudenband (1413) – Obroża Psa Gończego 

 
- Księcia Jerzego Rudolfa, właściciela wspaniałego księgozbioru „Biblioteka Rudolfina” 

(dziś projekt interdyscyplinarny  www.rudolphina.pl ), twórcę Fundacji Józefińskiej, dzięki 

finansom której powstała i funkcjonowała elitarna, legnicka Akademia Rycerska, humanistę            

i mecenasa sztuki. Książę w trosce o bezpieczeństwo ufortyfikował Zamek i wiele miast, 

 

             
 

Herby ks. ks.: Henryka II Pobożnego, Henryka V Grubego, Bolesława III Rozrzutnego  

 i Henryka VIII (4 z ponad 50.), prezentujemy tu maleńki ułamek, tego co można pokazać w temacie heraldyki 

 

- Księcia legnicko-brzesko-wołowskiego Jerzego Wilhelma, władającego sześcioma 

językami, przedwcześnie zmarłego w 1675 roku ostatniego Piasta, którego prochy 

spoczywają w barokowym Mauzoleum Piastów Śląskich w Legnicy - kościół św. Jana  

http://www.rudolphina.pl/
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- wybitnych uczonych: Witelona - polskiego fizyka, matematyka, filozofa i optyka oraz   

Jerzego Libana - renesansowego humanistę, kompozytora, teoretyka muzyki, pedagoga  

i filologa, który posługiwał się łaciną, greką i językiem hebrajskim. 

 

        Budowa, imponującego skalą i monumentalizmem romańskiego palatium przez  

Bolesława Wysokiego i Henryka Brodatego, pierwszej ceglanej rezydencji książęcej na 

ziemiach polskich jako siedziby sankcjonującej władzę dynastii Piastów na tym terenie, 

zmieniła na zawsze status tego miejsca. Można symbolicznie nazwać to miejsce śląskim 

Wawelem, zarówno ze względów architektonicznych jak i historycznych.  

       W stutysięcznej, prastarej Legnicy brak muzealnej instytucji w Zamku Piastowskim, 

optymalnie wykorzystującej walory historyczno-turystyczne i architektoniczne tego miejsca, 

uznać należy za ewidentną stratę dla miasta, regionu, województwa i Polski.  Jest to strata nie 

tylko wizerunkowa, ale i kulturowa, edukacyjna i ekonomiczna (wpływy z turystyki). Zamek 

Piastowski jest miejscem unikatowym na skalę kraju i nie tylko. 

        Zatem utworzenie w nim muzeum na miarę XXI w. i prowadzenie w nim szerokiej 

działalności kulturalnej, edukacyjnej i promocyjnej bardzo dobrze przysłuży się zarówno 

samym mieszkańcom jak i miastu, a legnicki Zamek wypełni białą plamę na mapach                           

i folderach turystycznych.  

 

 

IDEA  I  PRZEDMIOT  OPRACOWANIA   
 MUZEUM  Historyczno-Artystyczne  ZAMEK  PIASTOWSKI   

 

        Przedmiotem niniejszego opracowania jest kompleksowe zagospodarowanie 

zabytkowego zespołu Zamku Piastowskiego w Legnicy. Punktem wyjścia dla tej koncepcji 

jest idea integralnego, całościowego spojrzenia i wykorzystania obiektu zamkowego dla 

celów kulturalno-oświatowo-turystycznych. Chodzi zatem o wprowadzenie do Zamku funkcji 

pokrewnych merytorycznie, które realizowane będą przez różne specjalistyczne, przemyślane 

autonomiczne części organizacyjne (muzeum wraz z zapleczem konserwatorskim, ośrodek 

sztuki, ośrodek edukacyjno-oświatowy, centrum informacyjno-turystyczne, gastronomia  

i hotelarstwo), ale współdziałające i działające pod jednym wspólnym zarządem.  

 

         Proponowana struktura organizacyjna („multistruktura”), status i nazewnictwo tak 

powstałej instytucji, zwanej tutaj roboczo Muzeum Historyczno-Artystycznym ZAMEK 

PIASTOWSKI, mają charakter wstępny, co oznacza, że możliwe są korekty i uzupełnienia. 

Muzeum byłoby zatem instytucją (czy zespołem instytucji) o charakterze 

interdyscyplinarnym, ale zogniskowaną na wspólnych celach. Zarówno miejsce jak  

i koncepcja preferują powstanie aktywnego, interdyscyplinarnego centrum/ośrodka kultury, 

ale proponujemy, by bazą, osią i najważniejszym elementem takiej struktury była placówka 

muzealna, gwarantująca odpowiednio wysoki poziom realizowanego programu. 

  

          Obok muzeum przewiduje się stworzenie w Zamku Piastowskim swoistego organizmu 

kreatywnego skupiającego funkcje i usługi kulturalno-warsztatowe o różnorodnym 

charakterze, prowadzone przez odrębne podmioty pod wspólnym zarządem. Wreszcie 

nieodzownym składnikiem takiej instytucji jak Zamek Piastowski, powinna być także 

komercyjna sprzedaż usług turystycznych w celu kompensacji kosztów funkcjonowania,  

na przykład poprzez prowadzenie całorocznych usług hotelowych i gastronomicznych. 

 

          Działalności wymienione wyżej,  wzajemnie uatrakcyjniałyby obiekt, pracując 

synergicznie na zwiększenie przychodów placówki, które zaspokajałyby część budżetu nowej 

instytucji. Składową czynną proponowanej koncepcji jest wzajemne wykorzystanie szans 



16 
 

promocyjnych i reklamowych poszczególnych tematów i powiązanych segmentów  

przedsięwzięcia. Starannie i profesjonalnie zorganizowana placówka po okrzepnięciu,                      

w dużym stopniu będzie miała możliwość radzenia sobie z wyzwaniami finansowymi oraz 

możliwość realizowania skutecznego promowania miasta i regionu. 

 

          Uzasadnieniem dla stworzenia niniejszej koncepcji jest przekonanie, że obecny status 

formalny (własnościowy) oraz sposób zagospodarowania i funkcjonowania obiektu nie 

pozwala na pełne wykorzystanie jego wszystkich walorów architektonicznych i historycznych 

dla celów społecznych, kulturalnych i gospodarczych. Aktualny stan organizacyjny Zamku              

tj. dwóch właścicieli oraz brak spójnego programu zagospodarowania lub czasami sprzeczne 

interesy obecnych użytkowników, jest nieadekwatny do potencjału funkcjonalnego obiektu, 

na co eksperci zwracają uwagę od lat. Rozwój cywilizacyjny dokonany w ostatnich 

trzydziestu latach w kraju i wynikłe z niego konsekwencje w postaci zmiany publicznego 

zorganizowania w zakresie edukacji, wreszcie sytuacja społeczna, demograficzna                              

i ekonomiczna Legnicy spowodowały, że ulokowane w Zamku funkcje/instytucje przestały 

odpowiadać na zapotrzebowanie mieszkańców, a Zamek - w miarę upływu lat – coraz 

bardziej pozostawał niezintegrowany z tkanką historyczną i obywatelską miasta. Wyraziście 

unaoczniły ten stan izolacji i nieadekwatności funkcjonalnej Zamku społeczne potrzeby 

związane z wymaganiami współczesności: postępem w zakresie kształtowania urbanistyczno-

funkcjonalnego miast oraz radykalną zmianą stylu życia ludności. 

          W obecnym wieku wielokrotnie zastanawiano się nad pełniejszym sposobem 

zagospodarowania ogromnej kubatury i powierzchni Zamku. Wszystkie dotychczasowe 

pomysły w niewystarczającym stopniu uwzględniały specyfikę architektoniczną obiektu 

ograniczającą, z powodów czysto funkcjonalnych i ekonomicznych, wykorzystanie go  

na biura czy nawet – choć w mniejszym stopniu – na cele oświatowe. Słusznie więc takie 

koncepcje pozostały na papierze. Z niewiadomych przyczyn nie chciano przyjąć  

do wiadomości, że najlepszą i może nawet jedyną, bo adekwatną do architektonicznego  

i historycznego charakteru budowli, formą zagospodarowania Zamku są zintegrowane 

funkcje muzealne, kulturalne, dydaktyczne i turystyczne (nie tylko jako obiektu  

do zwiedzania, lecz także świadczenia usług hotelarskich, gastronomicznych i innych). 

Jak podkreśla to prof. Maciej Szymczyk z Katedry Turystyki Wyższej Szkoły Bankowej  

we Wrocławiu „muzea umiejscowione przede wszystkim w zamkach i pałacach stanowią 

najsilniejszy magnes i są kołem zamachowym rozwoju  najdynamiczniej rozwijającej   

się gałęzi gospodarki jaką jest turystyka”.  

Niniejsza koncepcja użytkowania Zamku Piastowskiego polega zatem na uczynieniu  

z niego miejsca tętniącego życiem, zintegrowanego z miastem i miejscową społecznością,  

a jednocześnie nastawiona jest na szeroką promocję i kontakt ze światem zewnętrznym. 

Nawiązując do niektórych chlubnych tradycji tego obiektu (w XIX w. mieściło się w nim 

muzeum Alexandra Minutolego), jak również wychodząc naprzeciw realnym, a dziś 

zaniedbanym potrzebom w zakresie edukacji historycznej na wysokim poziomie (brak np. 

stałej wystawy historycznej poświęconej dziejom Legnicy i regionu) proponuje się  

w niniejszej koncepcji zagospodarowania w pierwszej kolejności radykalne poszerzenie 

funkcji muzealno-wystawowej, obecnej dziś śladowo w postaci ekspozycji archeologicznej 

reliktów dawnej kaplicy zamkowej udostępnianej sezonowo. 

Z uwagi na najwyższe walory historyczne, naukowe i architektoniczne zespołu 

pałacowego oraz w nawiązaniu do zapisu w Regulaminie naszego Stowarzyszenia, pod 

koniec 2020 r. wystąpiliśmy z inicjatywą opracowania dokumentacji, do właścicieli Zamku, 

w celu złożenia wniosku o uznanie go za Pomnik Historii (co należy do prerogatyw 

prezydenta RP). Spotkało się to z bardzo pozytywnym odzewem ze strony UMWD. 
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Muzeum Minutolego – Sala Rokokowa w południowej części Zamku, wyposażona była w meble, obrazy              

i bibeloty z epoki (1859 – 1861) 
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Uwarunkowania i etapy realizacyjne 

nowego zagospodarowania Zamku  

 
         Realizacja niniejszej koncepcji organizacyjnej Zamku Piastowskiego uzależniona jest 

od kilku czynników o różnym charakterze: politycznym, prawno-organizacyjnym, 

ekonomicznym (sposób finansowania), inwestycyjnym i merytorycznym. Przede wszystkim 

należałoby rozpocząć od poświadczenia woli politycznej powołania takiej nowej instytucji,  

co  leży w  gestii  władz  lokalnych  (Prezydenta i Rady  Miejskiej Legnicy,  Starosty, Urzędu  

Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego) oraz innych podmiotów, jeśli miałyby 

znaleźć się w kręgu organizatorów instytucji kultury. Należałoby rozstrzygnąć czy nowo 

powstała instytucja miałaby mieć status państwowy, samorządowy (szczebla miejskiego lub 

wojewódzkiego) czy mieszany. Następnie w zależności od tego rozstrzygnięcia należałoby 

określić i usankcjonować stan prawny, własnościowy obiektu. Obecnie Zamek ma dwóch 

właścicieli samorządowych: gminę Legnica i Urząd Marszałkowski Województwa 

Dolnośląskiego. Praktyka pokazuje, że sprawniejszym rozwiązaniem jest zarządzanie przez 

jednego właściciela i organizatora, ale jeśli rozważamy kwestię finansowania tego ośrodka 

kultury, to sprawy mają się zgoła odwrotnie. Dlatego też środki na ten cel powinny 

pochodzić z wielu źródeł: z budżetu państwa i budżetów samorządowych, a także  

z publicznego i prywatnego sektora gospodarczego oraz funduszy europejskich, nie 

zapominając o nowej perspektywie jaką niesie rządowy program „Sieć nowoczesnych 

muzeów”, o czym piszemy szerzej na str. 32. Utworzenie takiej placówki wymaga więc 

najpierw decyzji politycznej o wpisaniu takiego zadania do programu rozwoju miasta 

Legnicy i województwa dolnośląskiego oraz negocjacji z Ministerstwem Kultury. 

 

 
 

Udostojniony herb Śląska z orderem rycerskiego zakonu Rudenband, umieszczony na płaszczu podbitym 

gronostajem z 1842 r. Autor: Leonard Dorst von Schatzberg (1809 – 1852), Wikipedia.org 
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Merytoryczna strona utworzenia muzeum w Zamku Piastowskim jest najłatwiejszą 

częścią tego zadania, ponieważ nie brakuje ekspertów, którzy opracują koncepcję 

organizacyjną i merytoryczną oraz nie brakuje eksponatów, które znajdą się w zasobach 

przyszłego muzeum (w znacznej mierze dotyczy to bardzo bogatego zasobu artefaktów 

archeologicznych, jak i sztuki współczesnej, inne artefakty należy pozyskać z zewnątrz). 

Zręby takiej koncepcji prezentowane są w niniejszym materiale. Patrz str. 6, 11 i 32. 

W skrótowym ujęciu realizacja przedsięwzięcia obejmie następujące etapy: 

1. Wyrażenie woli (intencji) i podjęcie decyzji polityczno-administracyjnej przez Urząd   

    Miasta w Legnicy i Dolnośląski Urząd Marszałkowski we Wrocławiu w sprawie reorga-  

    nizacji  i rewitalizacji funkcjonalnej  Zamku  Piastowskiego w Legnicy z przeznaczeniem  

    na potrzeby muzealno-turystyczne (swój akces zadeklarowało już Starostwo Powiatowe  

    w Legnicy), a następnie zaproszenie MKiDN do współtworzenia tej instytucji,                                                                                                                                                        

2. Uregulowanie statusu prawno-organizacyjnego obiektu (własność i zarząd), 

3. Powołanie nowej instytucji do zarządzania Zamkiem w okresie inwestycyjnym  

    - MUZEUM  W  ORGANIZACJI, której zadaniem będzie:  

                                                                                                                                         

a) opracowanie szczegółowej koncepcji zagospodarowania Zamku Piastowskiego, w tym   

    sposobu jej finansowania,  

b) przygotowanie harmonogramu i nadzór nad realizacją inwestycji,  

c) opracowanie  szczegółowych  koncepcji merytorycznych i utworzenie przewidzianych                    

    w Zamku instytucji,  

d) uruchomienie ekspozycji i opracowanie programu działalności,  

e) promocja wydarzeń i usług. 

 

Stan prawny przedsięwzięcia 

 
        Uruchomienie Muzeum w Zamku Piastowskim w Legnicy jest wykorzystaniem wielkiej 

szansy dla miasta, regionu, województwa i Polski. Zamysł ten posiada też swoje uzasadnienie 

w aktach prawnych, programach i strategiach rozwoju kultury przyjmowanych na różnych 

szczeblach administracji:  

● wpisuje się w „Plan kierunkowy zagospodarowania turystycznego Polski”, w ramach 

którego „idea utworzenia muzeum jest pomysłem na odtworzenie i zachowanie naszego 

dolnośląskiego dziedzictwa, pielęgnację korzeni i tożsamości narodowo-kulturowej na 

piastowskich ziemiach, na które powróciliśmy, po sześciu wiekach, w 1945 roku, 

● jest zgodny z Programem opieki nad zabytkami Województwa Dolnośląskiego, Priorytetem 

nr 2 „Wzmocnienie zaangażowania społecznego w zakresie opieki nad zabytkami. 

Szczególnie w zakresie Działania nr 1: Wspierania inicjatyw społecznych w zakresie 

tworzenia i funkcjonowania lokalnych muzeów”, 

● jest zgodny z priorytetami zapisanymi w Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju 

Regionalnego (ZPORR), gdzie w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 

zapisano m.in.: „Ukształtowanie geograficzne, warunki środowiska przyrodniczego oraz 

zasoby kulturalne i historia regionu powodują, że turystyka na Dolnym Śląsku jest jedną  

z podstawowych sfer działalności”. Potwierdza to rosnące zainteresowanie regionem  

ze strony turystów, w tym zagranicznych,  

● W 1965 roku przy projektowaniu odbudowy Zamku w koncepcji profesora Jerzego 

Rozpędowskiego planowano umiejscowić w nim muzeum wraz z pracowniami 

konserwatorskimi, którą to koncepcję z powodu realizacji hasła „Tysiąc szkół na tysiąclecie 

Polski” zaniechano. Dziś taka strategia oświatowa jest już nieaktualna z powodu niżu 

demograficznego i wcześniejszym zaspokojeniu potrzeb lokalowych (obecnie ok. 20 wolnych 

obiektów szkolnych). Na znaczeniu zyskuje za to edukacja poglądowa, najpełniej realizowana 

w placówkach muzealnych, których popularność i liczba rośnie wszędzie poza Legnicą. 
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● Polskie unormowania prawne w sposób mocny i wyraźny wskazują miejsce dziedzictwa 

kulturowego w kształtowaniu i wzmacnianiu więzi narodowych i państwowych. W preambule 

do konstytucji RP czytamy: „(…) my, Naród Polski (…) wdzięczni naszym przodkom za ich 

pracę, za walkę o niepodległość okupioną ogromnymi ofiarami, za kulturę zakorzenioną  

w chrześcijańskim dziedzictwie Narodu i ogólnoludzkich wartościach, nawiązując  

do najlepszych tradycji Pierwszej i Drugiej Rzeczpospolitej zobowiązani, by przekazać 

przyszłym pokoleniom wszystko, co cenne z ponad tysiącletniego dorobku”.  

W art. 5 natomiast czytamy, że: „Rzeczpospolita Polska strzeże dziedzictwa narodowego,                

a w art. 6, że stwarza ona „warunki do upowszechniania i równego dostępu do dóbr kultury, 

będącej źródłem tożsamości narodu polskiego, jego trwania i rozwoju.”  

W opracowanym wg najnowszych, aktualnych przepisów, w 2016 roku, przez Narodowy 

Instytut Dziedzictwa oraz norweską Dyrekcję ds. Dziedzictwa Kulturowego Poradniku 

Zarządzania Dziedzictwem w Gminach „Dziedzictwo obok mnie” stwierdza się: 

„Rozwój gminy jest możliwy jedynie przy zaangażowaniu jej mieszkańców, dlatego ważne  

dla nich zabytki, obiekty, tradycje i inne elementy dziedzictwa będą istotne dla planów 

rozwoju, czy to społecznego, czy gospodarczego.” 

W rozdziale III „Prawa i obowiązki gminy w zakresie ochrony zabytków i opieki nad nimi” 

czytamy m.in.: „Zabytki stanowią wartościowy zasób, który może pełnić bardzo ważną 

funkcję w rozwoju społecznym i gospodarczym regionu. Zasób ten jest nieodnawialny, dlatego 

ochrona zabytków jest interesem publicznym i stanowi ważny element zrównoważonego 

rozwoju. [..] Zgodnie z prawem ochrona zabytków polega w szczególności na podejmowaniu 

przez organa administracji publicznej działań mających na celu: zapewnienie warunków 

prawnych, organizacyjnych i finansowych umożliwiających trwałe zachowanie zabytków oraz 

ich zagospodarowanie i utrzymanie, udaremnianie niszczenia i niewłaściwego korzystania  

z zabytków, kontrolę stanu zachowania i przeznaczenia zabytków.” 

 

Uzasadnienie ekonomiczne i wizerunkowe  
 

          Zamek Piastowski w Legnicy mieszczący prężnie i niestandardowo działające 

instytucje kultury oraz świadczący edukacyjne i rekreacyjno-rozrywkowe usługi publiczne 

(warsztaty artystyczne, pokazy, hotel, restauracja, etc.) może być – jak pokazują liczne 

polskie i zagraniczne przykłady – poważnym źródłem dochodów finansowych oraz 

znakomitym elementem promocyjno-wizerunkowym miasta i regionu. Podniesienie jakości 

przekazu historycznego może być przy tym skuteczną strategią budowania ponad lokalnego 

prestiżu i poważania wśród zewnętrznych partnerów gospodarczych i kulturalnych, 

owocującego konkretnymi korzyściami ekonomicznymi, społecznymi i wizerunkowymi. 

Zgodnie z ostatnimi (przed pandemią) trendami można liczyć na wygenerowanie nowych, 

poważnych dochodów w sferze gospodarki turystycznej, która to gałąź w Legnicy, jak                       

to pokazują wszelkie dane statystyczne, dotychczas nie była doceniana. Według 

Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz GUS turystyka jest najdynamiczniej rozwijającą 

się branżą polskiej gospodarki, której udział w PKB na przestrzeni ostatnich 8. lat jest 

na poziomie 6% i w 2019 r. przyniósł państwu 143,24 mld zł dochodu - progres                         

w stosunku do 2018 r. (rdr) wyniósł 20,33 mld zł.  
                W zestawieniu atrakcji turystycznych, które przynoszą taki efekt, na pierwszym 

miejscu znajdują się polskie obiekty ujęte na Liście Dziedzictwa UNESCO (14), wpisane 

na zaszczytną listę Pomników Historii (114) i następnie ZAMKI (426), które w większości 

są słabo zachowane lub trwają w formie ruin. Dobry stan tak starego jak w Legnicy Zamku 

jest ewenementem w skali Polski i Europy! Ten fakt powinien być jak najszybciej 

wykorzystany, m.in. wpisując ten projekt w ramy programu Polski Ład (p. str. 32). 

W chwili obecnej mimo sezonowego udostępniania do zwiedzania wież zamkowych i Kom-

naty św. Jadwigi, a także reliktów Kaplicy Zamkowej na dziedzińcu, zainteresowanie, jak  

i wpływy z tego tytułu, są znikome.  
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                Przyczyny tego stanu rzeczy są znane i jasne: rozproszenie właścicielskie obiektów, 

brak atrakcyjnego programu i oferty kulturalnej i gastronomicznej, brak instytucji muzealnej, 

która scalałaby wymienione atrakcje w sposób profesjonalny i umożliwiający pobieranie opłat 

na ekonomicznie uzasadnionym poziomie (nawet za każdy obiekt do zwiedzania), brak 

właściwej obsługi turystyczno-muzealnej  obiektów.  

             Powołanie w Zamku Piastowskim Muzeum Historyczno-Artystycznego wraz  

z zapleczem hotelowo-gastronomicznym zdecydowanie zwiększyłoby także atrakcyjność 

samego obiektu, co przekładałoby się na wzrost przychodów z turystyki. W drodze synergii 

Zamek stałby się źródłem zwiększonego zainteresowania i frekwencji w innych obiektach 

turystycznych Legnicy i regionu. Pośrednio przysparzałby też korzyści miejskiej gastronomii 

i handlowi, gdyż muzea umiejscowione w takich obiektach są magnesem dla turystów.  

 

               Nie bez znaczenia dla miasta, regionu i kraju jest przekaz jaki płynie przy okazji 

penetrowania obiektów historycznych lub związanych z nimi wydarzeń. Np: Wawel kojarzy 

się jednoznacznie z polskim miastem królewskim, a więc Polską jako królestwem. Warszawa 

kojarzy się powszechnie z Wilanowem Jana Sobieskiego, kolumną Zygmunta i Zamkiem 

Królewskim. A więc również z Polską jako królestwem. Malbork kojarzy się z zamkiem 

krzyżackim, ale także z klęską krzyżaków pod Grunwaldem, czyli zwycięstwem wojsk 

polsko-litewskich, co świadczy także o królewskiej potędze Polski. Są w Polsce inne miejsca, 

które eksponując własne zabytki świadczą o czasach rodzącej się państwowości polskiej jak 

np. Gniezno. Swój średniowieczny rodowód ma też Legnica, czego potwierdzeniem jest 

Zamek, świadectwo rodzącej się polskiej państwowości.  Silny, aktualizowany i kompletny 

przekaz informacyjny o tych faktach pójdzie w świat tylko wtedy, gdy opisywany Zamek 

zostanie udostępniony jako publiczna placówka muzealna na wzgórzu zamkowym. Stanie się 

wtedy także piastowską wizytówką miasta, regionu i Polski, historycznie powiązaną wspólną 

przeszłością z Czechami, Niemcami, Austriakami. W języku i praktyce międzynarodowej  

dyplomacji wspólne losy są ogromną wartością samą w sobie, owocującą dodatkową 

współpracą i kontaktami na wielu płaszczyznach. Warto mieć tego świadomość i korzystać  

z wynikających z tego beneficjów, dla dobra miasta, regionu, województwa i Polski. 

 

 

Streszczenie analiz: 

 
          Według systematyki prof. Bohdana Guerquina (polski historyk architektury) pierwszą 

legnicką warownię zalicza się do typu układu militarnego nazywanego zamkiem, którym 

określa się „zespół elementów warownych i budynków mieszkalnych powiązanych 

w zamknięty obwód ochronny i powstały w ustroju feudalnym jako ośrodek władzy książęcej, 

siedziba rycerza lub placówka militarna. 

 

          Czas budowy zamku legnickiego, przełom XII i XIII w., jest w chronologicznym ujęciu 

prof. B. Guerquina momentem początkującym powstawanie zamków na ziemiach polskich. 

Warownia jest w tym ujęciu prawdopodobnie pierwszym polskim Zamkiem, jednak należy 

zaznaczyć, że być może starsze, lecz kamienne jest założenie we Wleniu, (o wiele 

skromniejsze i zachowane obecnie w szczątkowej formie). Niniejsze opracowanie skupiać się 

będzie na początku zamku i opisywać jej pierwotny wygląd. Kształt zamku romańskiego na 

skutek modernizacji i rozbudów, mających miejsce w kolejnych stuleciach, został wchłonięty 

przez nowe układy przestrzenne. Niektóre elementy budowli Henryka Brodatego zostały 

całkowicie zdegradowane. Dopiero w latach 1958 – 1964 badania architektoniczno - 

archeologiczne prowadzone przez prof. Jerzego Rozpędowskiego  ukazały ponownie 

pierwotny kształt zamku w Legnicy. Do elementów tworzących wczesnośredniowieczny 

układ należały: palatium, wieże ostatecznej obrony typu bergfried i wały w konstrukcji 

drewniano – ziemnej, a także  murowana, romańska kaplica z lat 1220 - 1230 roku. 
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Plan zamku z XII/XIII w. na tle obecnych murów wg. J. Rozpędowskiego. 

1 – wieża św. Jadwigi, 2 – wieża św. Piotra, 3 – palatium, 4 – kaplica, 5 – wieża Lubińska, 6 – odcinek muru 

obwodowego przy wieży, 7 – brama obecna, 8 – brama pierwotna 

         
Tak okazały program tego założenia architektonicznego miał posłużyć jako element 

propagandowy w staraniach o koronę królewską, obok ogromnego rozmiaru palatium i no-

watorskich form dekoracji architektonicznej oraz układu przestrzennego kaplicy.  

O wyjątkowości legnickiego zamku świadczyła też obecność  dwóch cylindrycznych 

bergfriedów, nie występujących do tej pory w architekturze rezydencjalno – obronnej  

na terenie Polski. Potężne wieże miały m.in. zwrócić uwagę na pozycję władcy. 

  

Walory historyczno-architektoniczne Zamku Piastowskiego w Legnicy 

w kontekście wykorzystania muzealnego. 

Najstarsze i najcenniejsze elementy zespołu pałacowego 

 

PALATIUM – PAŁAC 
  
            Najważniejszym elementem zespołu jest palatium. Wzniesione zostało na planie 

wydłużonego prostokąta o wymiarach 61,5 x 16,15 m. i 12 m wysokości, co stawia go wśród 

największych budowli mieszkalnych schyłku doby romańskiej. Usytuowane w linii wałów od 

strony południowej, krytym dwuspadowym dachem. Mury wzniesione z cegły w wątku 

wendyjskim posadowione na fundamentach w konstrukcji filarowo–łukowej. 

            Pałac posiadał typową romańską dyspozycję wnętrza, gdzie w budynku wydzielić 

możemy trzy kondygnacje. Ich wysokości kolejno wynoszą: 3,5m najniższa, 2,5m środkowa     

i 6 m najwyższa. Najniższy poziom to część gospodarczo – magazynowa. Szeroki otwór 

służył wejściu do środka, a dziewięć szczelinowych okienek ujętych w proste oprawy 
kamienne doświetlało oraz przewietrzało wnętrze. Kondygnacja przykryta była drewnianym 

stropem wspartym na podciągu znajdującym się na jej środku. Kolejna kondygnacja służyła  

jako mieszkanie książęcej drużyny, na co wskazuje prof. M. Chorowska powołując się na 

analogie zamków francuskich. Małe rozglifione okienka rozmieszczono tu naprzemiennie  

z większymi portalami wejściowymi o obramieniu zwieńczonym półkoliście.  
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Układ może sugerować, że wnętrze podzielone było przepierzeniami na sześć jednakowych 

mieszkalnych izb. Strop nad tą kondygnacją był analogiczny do niższego poziomu. 

             Trzecia kondygnacja, najwyższa, to właściwy poziom reprezentacyjny domus regia. 

Program użytkowy złożony od wschodniej strony budynku zawiera: część mieszkalną, 

centralną - aulę, a od zachodniej, być może 3 komnaty, oraz solarium charakterystyczne dla 

wczesnego średniowiecza. Otwory okienne na tej kondygnacji były bardzo okazałe. Na 

podstawie zachowanych szczątków elementów kamieniarki (profilowane archiwolty, 

międzyokienne laski) rekonstruuje się je jako biforyjne półkoliste przeźrocza z niewielkim 

otworkiem nad środkowym filarkiem. (interpretacja prof. J. Rozpędowski) lub jako triforia z 

dwoma rozetami w archiwolcie (interpretacja prof. M. Chorowska). Otwory zamykane były 

od środka drewnianymi ryglowanymi okiennicami. W niektórych miejscach zachowały się 

kanały po ryglach. Taki system stosowany był na całym piętrze, zarówno w przypadku 

otworów okiennych jak i drzwiowych. W murach tego piętra są korytarze. Pierwszy, w 

ścianie wschodniej prowadził najprawdopodobniej do wykuszu latrynowego wystającego nad 

linię wałów. Korytarzyk posiadał też piscinę i okienko szczelinowe doświetlające przestrzeń 

sanitarną. Drugie przejście zaznacza się w ścianie południowej, pełniło również funkcje 

sanitarne, lub stanowiło tajemne przejście pomiędzy komnatami. Piętro książęce 

wentylowane było okulusami umieszczonymi na wysokości 3,5m. 
 

 
                                                                                                                                                                                           

Ponad 800 lat historii zapisane w cegle i kamieniu, to cenne relikty zachowane w północnym murze dawnego 

palatium - od strony dziedzińca, fot. E. Kmita 

 

Główne założenia ekspozycji romańskich reliktów palatium 

              Wnętrze części zamku, które zachowało największą ilość wczesnośredniowiecznej 

substancji powinno być potraktowane w taki sposób, aby przede wszystkim uczytelnić jak 

największą ilość elementów oryginalnych. Są nimi głównie relikty zachowane w północnym 

murze dawnego palatium - od strony dziedzińca. Przy pracach rekonstrukcyjnych należałoby 

usunąć wtórne XX-wieczne podziały, nie mające wartości historycznej i pozostawić relikty 

średniowiecznego muru. 
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ZAMKOWE  WIEŻE – św. Jadwigi i św. Piotra 

 
            Obie wieże, pierwotnie wolnostojące, zostały wybudowane równocześnie z palatium 

pod koniec XII w. Są one określane jako pierwsze tego typu na Śląsku i w Polsce. Trzecia, 

wieża lubińska, została włączona do północnego skrzydła w XVIII wieku. Ośmiokątna 

Wieża św. Piotra, nazwana tak na cześć patrona Legnicy, z murami o grubości 4,5 m została 

wzniesiona ok. 14 m na wschód od palatium. Początkowo mierzyła ona 25 m wysokości,  

w 1416 r., za czasów ks. Ludwika II, podwyższona została do wysokości 68 m. Obecnie,  

w sezonie letnim, udostępniony jest taras widokowy (na poziomie 52,5 m), otoczony 

rzeźbionymi z piaskowca ażurowymi balustradami ze sterczynami, autorstwa mistrza 

sprowadzonego z Saint Denis pod Paryżem. Okrągła wieża św. Jadwigi, z murami  

o grubości 2,5 m, pierwotnie miała 20 m wysokości, teraz mierzy 55 m. Po 1508 r. 

wzbogacona została o dekoracyjne polichromie w izbie zwanej Komnatą św. Jadwigi. Jedyna 

w Polsce tzw. Zielona Komnata stanowi wyjątkowy zabytek kultury dworsko-rycerskiej 

doby późnego gotyku. Na szczycie wieży miała miejsce siedziba Zakonu Rycerskiego Obroża 

Psa Gończego, którego barwne tradycje kultywowane są do dzisiaj (www.zopg.pl).  

Inwentarz zbrojowni i arsenału z 1662 r. wymienia zgromadzone tu m.in. przyrządy 

mennicze. Pierwotnie w dolnych partiach obu wież znajdowały się więzienne lochy. 

                                                                                                              

          
 

Wieże zamkowe z końca XII w., są pierwszymi tego typu wieżami na Śląsku i w Polsce: 

okrągła Wieża św. Jadwigi i ośmiokątna Wieża św. Piotra z tarasem widokowym, przekroje Martyna Majgier 

 

Należy tu zaznaczyć, że przy przywracaniu funkcji muzealnych w Zamku, poszczególne 

kondygnacje obu wież stanowić będą atrakcyjną przestrzeń dla przyszłych ekspozycji. 

http://www.zopg.pl/
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KAPLICA   ZAMKOWA 
ŚW. ŚW.  BENEDYKTA  I  WAWRZYŃCA  W  LEGNICY 

 

              Historyk architektury i rzeźby średniowiecznej doktor hab. Andrzej Grzybkowski 

profesor UW i PW o tej świątyni w „Rozprawach UW” (1990) pisze tak:   

            „Książę Bolesław Wysoki narzucił wrocławskim Piastom nie tylko aspiracje 

artystyczne, ale kształtem swej kaplicy zamkowej - także centralny układ tego typu budowli, 

respektowany przez jego następców przez z górą sto lat. Prawdopodobnie najwspanialszą 

pod względem układu przestrzennego i wystroju architektonicznego była kaplica legnicka. 

Jej poziom artystyczny i ideowy, pozbawiony współczesnych odpowiedników w innych 

dzielnicach Polski, może być porównywalny tylko z najlepszymi osiągnięciami 

architektonicznymi Rzeszy…”. (I Rzesza Niemiecka – Św. Cesarstwo Rzymskie powstałe w 962 r.). 

 

               Dziś dużo kontrowersji wzbudzają zagadnienia dotyczące kaplicy pałacowej. Uwagę 

zwraca jej forma. Trzynastowieczne relikty „ubrane są” w przestarzałą i wyeksploatowaną już 

formę pawilonu ekspozycyjnego i z tego względu nieatrakcyjną. Kubatura w żaden sposób 

nie sugeruje tego, co znajduje się w środku i co warto podkreślić, jest elementem obcym  

w zabytkowej przestrzeni zamku. 

 

              Najznamienitszym odkryciem badań prowadzonych przez prof. Jerzego 

Rozpędowskiego  było odsłonięcie w 1963 reliktów kaplicy na dziedzińcu. Na podstawie 

zestawienia współczesnego planu Zamku i widoku zamku z dzieła Rauna i Hoenberga z 1580 

r. lokalizuje on kaplicę. Odkryto wówczas pozostałości fundamentów, mury nadziemne  

z cegły w wątku wendyjskim, w części zachodniej zachowane do wysokości 0,7m oraz bazy 

filarów obejścia i filara w arkadzie tęczowej. Po zakończonych pracach archeologicznych 

zdecydowano się wyeksponować niebagatelne znalezisko, a sam profesor zaprojektował dla 

niego pawilon wystawowy, który istnieje do dziś i szerzej omówiony zostanie w części 

projektowej niniejszej pracy. 

 

 
 

Koncepcja pawilonu wystawowego – elewacja północna i wschodnia, inż. arch. J. Szewczyk 

                 
Kaplica zamkowa była centralnym założeniem na planie dwunastoboku z przylegającym od 

strony wschodniej prostokątnym prezbiterium zakończonym półkolistą absydą. Prezbiterium  

i nawę oddzielała zdwojona arkada tęczowa z filarem na osi. Nawę tworzyła część centralna 

na planie sześcioboku zamknięta przez sześć klinowych filarów arkadowych oraz obejście 

dwunastoboczne. Klinowe filary uzupełniały addycyjne półkolumienki zwieńczone kapitelem 

z ornamentem liściastym, który podtrzymywał archiwolty arkad. Obejście było sklepione  

 



26 
 

krzyżowo – żebrowo. Żebra sklepienne (krzyżowe i jarzmowe) miały bogate, dwojakiego 

rodzaju profile. Równie bogate musiały być zworniki, z których zachowały się dwa:  

o zdobieniu zoomorficznym z czterema smokami i palmetowym. Attyckie potrójne bazy 

służek sklepiennych ze szponami w narożach, oparte na plincie. Dolny torus spłaszczonej 

bazy przechodził w cokół filara. Narożne półkolumienki, z których większa – środkowa 

podtrzymywała żebro jarzmowe zwieńczone były koryntyzującymi kapitelami. Podobnie 

ukształtowana była baza filara arkady tęczowej. Wyjątkowy układ przestrzenny dopełniała 

niezwykle bogata ornamentyka roślinna, o czym świadczą zachowane fragmenty fryzów  

z motywami półpalmet, lilii, rozet, liści akantu. Autorstwo tak okazałego wystroju przypisuje 

się warsztatowi saksońskiemu, korzystającemu z doświadczeń późnoromańskiej rzeźby 

Nadrenii. Budowę legnickiej świątyni wiąże się również z powstaniem cysterskiego kościoła 

w Trzebnicy. Dr Roland Mruczek archeolog, historyk architektury z KHASiT  PWr. pisze: 

„Śląskie tło artystyczne tak wybitnej budowli, jaką jest kaplica zamkowa pw. św. Benedykta                           

i Wawrzyńca w Legnicy (z lat 1220–1240) stanowi ona jedną z najciekawszych realizacji tzw. 

warsztatu trzebnicko-legnickiego mistrza Jakuba, pracującego dla księcia Henryka 

Brodatego”. 

 

       
 

Kamienne detale arch. z kaplicy św. św. Benedykta i Wawrzyńca na Zamku w Legnicy,  

 wydobyte w latach 1963–1965. Opr. M. Chorowska i M. Caban, Wrocław, KHASiT, Wydz. Arch. PWroc. 

 

              Mimo tego, że wystrój kaplicy prezentuje się nadzwyczaj okazale, to uwagę zwraca 

głównie jej konstrukcja. To ona jest tutaj najbardziej nowatorska. Pojawiające się przypory  

i sklepienia krzyżowo-żebrowe na planie nieregularnego czworoboku są rozwiązaniami już 

wczesnogotyckiej myśli konstrukcyjnej. Mamy więc do czynienia z budynkiem repre-

zentującym okres przejściowy pomiędzy kończącym się stylem romańskim,  

a początkującym gotykiem. 

 

             Historyk doktor Stanisław Jujeczka (Instytut Historyczny U. Wrocławski) 

udowadniając wielopoziomowość budynku dzieli go na dwie części. Pierwsza z nich to 

kaplica dolna, pod wezwaniem św. Benedykta dostępna była prawdopodobnie dla szerszej 

społeczności. Górna kaplica stanowiłaby wówczas prywatne oratorium książęce. Kolejnym 

argumentem są wyniki najnowszych badań prowadzonych przez prof. Małgorzatę 

Chorowską. Powstała dokładna inwentaryzacja i analiza reliktów kamieniarki: żeber 

sklepiennych, jarzmowych, służek i wielu innych elementów trzynastowiecznej budowli. Tak 

sporządzona dokumentacja pozwoliła na utworzenie, z zeskanowanych elementów, wirtualnej 

anastylozy wnętrza kaplicy. W świetle wyników tych badań niezaprzeczalnie legnicka kaplica 

jawi się jako budynek dwupiętrowy. Wyniki najnowszych badań prof. M. Chorowskiej 

stwarzają możliwość zwiększenia atrakcyjności tego obiektu. Podstawowym założeniem staje 

się uczytelnienie poprzez formę pawilonu, pierwotnego wyglądu kaplicy oraz ukazanie jej 

wnętrza z wykorzystaniem fragmentów zachowanej kamieniarki w formie nawiązującej do 

wirtualnej rekonstrukcji. Odtworzeniu kubaturowemu romańskiej kaplicy proponuje 

przywrócenie komunikacji pomiędzy nią a pałacem. Kolejnym z założeń jest wzbogacenie 

ekspozycji kaplicy prezentacją pozostałych elementów zachowanych z romańskiej fazy. 
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Główne rozwiązania projektowe pawilonu wystawowego: 
                                                                                                                                               

Wykorzystano fragmenty pracy magisterskiej Muzeum na zamku w Legnicy powstałej na 

Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim 2015/2016 autorstwa 

inż. arch. Joanny Szewczyk pod kierunkiem prof. dr hab. inż. arch. Małgorzaty Chorowskiej. 

 
              Rezygnuje ona zupełnie z istniejącej formy pawilonu. Nowa kubatura nawiązuje 

bezpośrednio kształtem do formy kaplicy znanej z rycin, rekonstrukcji i analogii typolo-

gicznych. W założeniach projektowych kaplica miałaby być transferem wirtualnej anastylozy 

do rzeczywistości. Zachowany materiał jest jednak zbyt skąpy, aby można było 

przeprowadzić rekonstrukcję całości obiektu. Projekt zakłada więc uporządkowanie 

zachowanych elementów kamiennych wnętrza i uczytelnienie jego układu przestrzennego. 

Głównym zadaniem projektowym było połączenie efektu monumentalności i masywności 

romańskich murów z efektem lekkości i ulotności. Kolejne dwie skrajności mające znaleźć 

się w jednym projekcie, to architektura XIII-wieczna z architekturą XXI wieku. Pomysł                   

na zrealizowanie postawionych założeń może zostać ziszczony przy wykorzystaniu siatki 

drucianej, mającej kształtować poszczególne elementy architektoniczne kaplicy,                                

a jednocześnie być transparentne i lekkie. (Patrz też ilustracje str. 28 i 35). 

 

 

 
 

Główne rozwiązania projektowe pawilonu wystawowego,  inż. arch. Joanny Szewczyk 

 

 

 

Inspiracje do projektu pawilonu wystawowego: 

 
         Eduardo Tresoldi to współczesny włoski artysta, wykorzystujący do tworzenia swoich 

rzeźb druciane siatki. Artysta ma w swoim dorobku rzeźby postaci ludzkich, zwierząt oraz 

architektury. Te ostatnie są swego rodzaju rekonstrukcją już nieistniejących budynków. Za 

przykład ilustrujący ten zabieg może posłużyć instalacja w Parku Archeologicznym Siponto 

w Pugli - rzeźba zatytułowana "Basilica di Siponto”. Jest ona odtworzeniem geometrii 

chrześcijańskiej bazyliki. W tym przypadku artysta nadbudowuje zniszczone elementy na 

istniejących reliktach kościoła. Propozycje Tresoldiego łączą historyczny wygląd budynku ze 

współczesnym materiałem, dzięki czemu jego modele wyglądają lekko i transparentnie. 
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Rekonstrukcja arch. włoskiego artysty Eduardo Tresoldi, wykorzystującego  druciane siatki 

 

 
Cel i zakres opracowania pracy magisterskiej 

Celem opracowania był projekt 

ekspozycji Zamku Piastów Śląskich  

w Legnicy, ze szczególnym uwzg-

lędnieniem kaplicy romańskiej,  

a przez opisaną ekspozycję upow-

szechnienie wartości obiektu.                      

W zakres zaplanowanych prac wcho-

dziła analiza historyczna, ikono-

graficzna i architektoniczna obiektu. 

Analizy miały wykazać wartość 

najstarszej fazy budowli powstałej  

z inicjatywy Bolesława Wysokiego  

i Henryka Brodatego na przełomie 

XII  i XIII wieku, która może być 

przedmiotem ekspozycji. W sposób 

szczególny traktuje się część 

rezydencjalną i towarzyszącą jej 

kaplicę. 

 
 

 
Strona tytułowa pracy magisterskiej               
inż. arch. Joanny Szewczyk 
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BRAMA  ZAMKOWA - renesansowy portal 
                                                                                                                                                   

Od czasów księcia Fryderyka II (1. poł. XVI w.) do wnętrza zamku można się dostać przez 

istniejącą do dziś bramę wjazdową i długą sień przejazdową pod wschodnim skrzydłem.                  

To wspaniałe dzieło sztuki, najwcześniejszy zabytek architektury renesansowej zachowany                  

w Legnicy, jest dziełem Jerzego z Ambergu. Portal bramy, wystylizowany na rzymski łuk 

triumfalny, zdobią trzy kolumny kandelabrowe, na których wspiera się bogato rzeźbiony fryz 

z medalionami portretowymi fundatora tego założenia i jego żony Zofii Brandenburskiej oraz 

kartusz herbowy ze śląskim orłem. 

 

 
 

Brama Zamkowa – renesansowy portal z 1533 r. Dzieło mistrza Jerzego z Ambergu, z furtą dla pieszych  

i przejazdem. Wspaniałą rzeźbiarską dekorację stanowią tu m.in. trzy bogato zdobione kolumny oraz płasko- 

rzeźbiony fryz z  portretami księcia Fryderyka II legnickiego i jego żony, księżnej Zofii, w centrum kartusz 

herbowy z piastowskim orłem,  fot. E. Kmita 

 

 

Przeprowadzone analizy wykazały wysoką klasę zabytku jakim jest zamek legnicki. 

Stanowi o tym kilka elementów: 

 

1.  Wiek założenia: zamek to ponad ośmiusetletnia budowla z przełomu XII i XIII w. 

2. Czas funkcjonowania budowli jest nieprzerwany, co w przypadku tego typu obiektu, to    

niezwykła rzadkość. Większa część obiektów rezydencjalno-obronnych w Polsce dotrwała do 

naszych czasów w formie ruiny, lub nie pozostawiając po sobie żadnego namacalnego śladu. 

3. Mimo licznych przebudów, pożarów i innych zmian zachowana jest bardzo duża część 

romańskiej tkanki zabytkowej. Analiza tych reliktów wykazuje, że zamek Legnicki z tego 

okresu stanowił najpotężniejsze założenie rezydencjonalno–obronne na ziemiach polskich i w 

środkowej Europie. To właśnie ta faza istnienia Zamku najbardziej świadczy o jego 

wartości. 
4. Samo założenie książąt Bolesława Wysokiego i Henryka Brodatego jest na ziemiach 

ówczesnej Polski prekursorskie. Znajdziemy tu ogromnych rozmiarów palatium (to drugie, 

co do wielkości, w Europie z tamtego czasu), aż dwie wieże ostatecznej obrony i piętrową 

kaplicę o rozbudowanym układzie i o bogatym zdobieniu wnętrza. Te wszystkie części, razem 

i z osobna świadczą o wielkich ambicjach fundatora, który wprowadzał w swoich 

artystycznych poczynaniach najnowsze rozwiązania architektoniczne i rzeźbiarskie, nie 

szczędząc przy tym na rozmiarach budowli, które jednocześnie podkreślały mocną pozycję 

władcy i jego aspiracje. 
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URUCHOMIENIE  MUZEUM 

W  ZAMKU  PIASTOWSKIM  W  LEGNICY 
                                                                                                                                                   

Utworzenie i uruchomienie profesjonalnego na miarę XXI w. muzeum będzie 

najważniejszym, wiodącym merytorycznie i funkcjonalnie elementem proponowanego 

tutaj nowego zagospodarowania Zamku Piastowskiego w Legnicy. Na jego głównym 

dziedzińcu powinna pojawić się okazała płaskorzeźba rodziny pierwszych książąt 

piastowskich - witających gości, a na odchodne postać ks. J. Wilhelma, ostatniego Piasta. 

 

        
   
Od lewej: Miniatura św. Jadwigi (1. polskiej świętej) i z rodziną ks. Henryka Brodatego – Kodeks Lubiński 

 

  
  

Jerzy Wilhelm – książę legnicko-wołowsko-brzeski był ostatnim  księciem ze śląskiej linii Piastów i całej 

dynastii – Mauzoleum Piastów w Legnicy, alabastrowy posąg, dzieło Macieja Rauchmillera (1645-1686) 
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Już na wstępie należy podkreślić, że odtworzenie w najstarszych i najlepiej 

zachowanych pomieszczeniach historycznych wnętrz zamkowych oraz stworzenie nowej,  

a zarazem nowoczesnej, bogatej i wyczerpującej ekspozycji historycznej dziejów Legnicy 

i Piastów, nie będzie powieleniem działalności jedynego w mieście Muzeum Miedzi.  

W niniejszej koncepcji nie przesądza się statusu organizacyjnego muzealnej części Zamku 

Piastowskiego  i  nie wyklucza powiązań organizacyjnych z istniejącym już Muzeum.  

 

           W zglobalizowanym i kosmopolitycznym świecie, który dzięki internetowi  

i nieograniczonym możliwościom podróżowania skurczył się na wyciągnięcie ręki, 

paradoksalnie niezwykle cenną i pożądaną wartością stało się dziś zachowanie tożsamości 

kulturowej i narodowej, której podstawą zawsze jest znajomość własnej historii, nie tylko 

całego kraju, lecz nade wszystko swojej „małej Ojczyzny”. Nie od dziś wiadomo,  

że najlepszym miejscem i najskuteczniejszym sposobem pogłębienia wiedzy historycznej  

i nauki patriotyzmu są narracje historyczne, przygotowane pieczołowicie przez muzea. 

Niestety, od czasu, gdy w legnickim muzeum można było zapoznać się przekrojowo  

z dziejami miasta i regionu na świetnej wystawie  In ictu oculi minęło już kilkadziesiąt lat. 

Obecnie żaden uczeń czy dorosły, żaden mieszkaniec czy turysta nie ma okazji  

do muzealnego doświadczenia niesamowicie bogatej, skomplikowanej i niezwykle ciekawej 

historii Legnicy, ogromnego dorobku jej książęcych władców, ludzi nauki i zwykłych 

obywateli. Potrzeba stworzenia takiej ekspozycji, takiego osobnego muzeum właśnie  

w siedzibie królewskiego rodu Piastów jest więc niepodważalna i paląca. Nie tylko  

ze względu na chlubną historię miasta, lecz nade wszystko dla przyszłości następnych 

pokoleń legniczan, dla ich tożsamości i poczucia identyfikacji z miejscem, w którym żyjemy 

wprawdzie od trzech pokoleń, ale z którym wiążą nas ponad cztery wieki historii.  

 

            Legnica jest naszą małą Ojczyzną od końca II wojny światowej. W tym czasie wiele 

się zdarzyło i wiele osiągnięto niemal w każdej sferze życia, zwłaszcza w kulturze. Dlatego 

proponujemy, aby powstałe w Zamku muzeum obejmowało swoim merytorycznym zakresem 

także regionalną, legnicką sztukę współczesną (powojenną), w tym galerie: malarstwa, 

Satyrykonu i złotniczą, poprzez stałą prezentację cennych kolekcji, zgromadzonych  

w magazynach legnickich instytucji. Warto tutaj uwzględnić fakt, że na potrzeby takiej 

prezentacji w 2018 roku opracowano już kosztowną dokumentację techniczno-budowlaną 

adaptacji części obiektu, pozostającej w zarządzie Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu. 

 

            Istotnym jest też fakt, że Stowarzyszenie otrzymało dwa pisma z Ministerstwa 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2017 i 2020 r., gdzie szefowie tego resortu wyraźnie 

zachęcają do włączenia samorządu każdego szczebla w projekt utworzenia Muzeum na 

Zamku Piastowskim w Legnicy i wtedy Ministerstwo otwarte jest na wsparcie finansowe (jak 

miało to miejsce w wielu regionach kraju). Pisemne deklaracje podobnej treści otrzymaliśmy 

też m.in. z Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Zakładu Narodowego 

im. Ossolińskich czy od Ambasadora tytularnego Krzysztofa Płomińskiego - Prezesa Fundacji 

Inicjatywa Polsko-Arabska oraz od wielu innych instytucji i osób wspierających tę ideę.  

 

 

 

Tu pokazujemy 2 skany spośród wielu pism osób  i  instytucji  wspierających  naszą ideę  

utworzenia Muzeum  Historycznego na  Zamku  Piastowskim w Legnicy. Szerzej 

prezentujemy je z możliwością swobodnego odczytania, na stronie Stowarzyszenia: 

www.zamek.legnica.pl, podstrona REFERENCJE. 

http://www.zamek.legnica.pl/
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dr hab. Piotr  Majewski – prof. UKSW, dyrektor Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony 

Zbiorów w Warszawie, 

 Krzysztof  Płomiński Ambasador tytularny, Doradca dyplomatyczny prezesa Krajowej Izby Gospodarczej, 

Prezes Fundacji Inicjatywa Polsko-Arabska, Członek Rady Ambasadorów Europejskiej Akademii Dyplomacji 

             

Poza sprzyjającym klimatem politycznym, dobrą koniunkturą gospodarczą oraz 

możliwością pozyskania środków unijnych warto wykorzystać i te deklaracje wsparcia 

inicjatywy uruchomienia Muzeum Historyczno-Artystycznego dla ożywienia kulturowego, 

turystycznego i ekonomicznego samej Legnicy jak i regionu. 

Ponadto w tym roku pojawiła się ogromna szansa na realizację tej idei m.in. poprzez 

wpisanie jej w ramy rządowego programu "Sieć nowoczesnych muzeów", będącego jednym 

z filarów rządowego programu Polski Ład, a którego jednym z istotnych elementów jest 

rozwój muzeów, gdzie czytamy: „Realizujemy wyjątkowy projekt budowy bardzo szerokiej 

sieci nowoczesnych muzeów - państwo polskie jest zaangażowane w ponad 100 projektów 

muzealnych w całym kraju. Wszystkie te instytucje pełnią tradycyjne funkcje - kształcenia, 

edukacji, tworzenia narodowej tożsamości. Jednocześnie nowe muzea budowane są według 

światowych standardów - jako instytucje nowoczesne, interaktywne…”. 

POTENCJALNE  ŹRÓDŁA  POZYSKIWANIA  ARTEFAKTÓW 

         Wiele osób zwraca uwagę na istotny problem, z jakim muszą zmierzyć się nowo 

powstające instytucje muzealne, skąd wziąć artefakty – eksponaty? Kłopot ten dla placówek 

dopiero co organizowanych jest pozorny, bowiem w przestrzeni publicznej artefaktów 

muzealnych nie brakuje. Istniejące muzea, galerie, Muzea Domowe, zbiory prywatne  

i fundacyjne są ogromnym potencjalnym źródłem eksponatów, które zalegają w magazynach  

i z nader licznych powodów nie mogą być stale eksponowane (tylko okazjonalnie znikoma 

ich cząstka prezentowana jest publicznie). Pozyskanie ich w depozyt czasowy lub stały 

zwykle nie jest trudne, jeśli przejmująca instytucja spełnia warunki konserwatorskie i wymogi 

bezpieczeństwa. Nie należy zatem żywić obaw, że ewentualne nowe muzeum na Zamku 
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Piastowskim w Legnicy nie będzie miało czym zapełnić swoich sal ekspozycyjnych. 

Podobnie przedstawia się sytuacja w całym regionie i w kraju. Nagłówki gazet krzyczą:  

„Arcydzieła, którymi chwalą się muzea, to zwykle tylko niewielki wycinek ich kolekcji. 

Większa część posiadanych przez placówki eksponatów nigdy nie opuszcza magazynów. Kto 

nie wierzy na słowo, niech spojrzy na liczby: Muzeum Narodowe w Warszawie spośród 

swoich 700 tys. eksponatów pokazuje 7 tys., Muzeum Śląskie z 12 tys. - 2 tys., Muzeum 

Narodowe w Krakowie z prawie 900 tys. - niewiele ponad 100 tys. Nawet Louvre, 

dysponujący jednymi z największych powierzchni wystawowych na świecie, prezentuje 

zaledwie 1/10 swoich skarbów”. Dodajmy jeszcze statystykę z regionu: Muzeum Narodowe 

we Wrocławiu ma łącznie 200 tysięcy eksponatów, w tym 20 tysięcy dzieł sztuki 

współczesnej, a zaledwie 300 z nich można podziwiać w Pawilonie Czterech Kopuł. 

Ossolineum ma w magazynach około 300 tys., a Muzeum Miejskie 200 tys. obiektów. 

 

Wspaniały zwornik ze smokami z romańskiej kaplicy – Zamek Piastowski w Legnicy,  

Dep. 13/1 Muzeum Architektury Wrocław 

Istotna informacja: Muzeum Architektury we Wrocławiu posiada bogatą, bezcenną 

kolekcję romańskich detali architektonicznych z kaplicy zamkowej w Legnicy. Muzeum 

Narodowe w Warszawie posiada (w magazynach!!!) bogatą i cenną dla Legnicy kolekcję 

gemm ze zbiorów Aleksandra Minutolego, nie wymieniając kilku innych muzeów 

posiadających artefakty z Legnicy i okolic. Wreszcie - także wiele instytucji z Legnicy i z 

Zagłębia Miedziowego dysponuje zabytkami i kolekcjami współczesnymi, które mogłyby 

zasilić zbiory muzeum w Piastowskim Zamku, bez uszczerbku dla ich zasobów i działalności. 

Oto kilka przykładów „eksponatowych źródeł” z samej Legnicy: 
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- Muzeum Miedzi posiada ogromną ilość eksponatów: ARCHEOLOGICZNYCH  

w księgach inwentarzowych zabytków archeologicznych znajduje się 4270 pozycji, w tym te 

pochodzące z terenu Zamku. Wiele materiałów zabytkowych pozyskano w czasie budowy 

drogi S3 na stanowisku Dunino k. Legnicy (2015-2016), gdzie odkryto 312 grobów 

pochodzących z epoki brązu, (1300-900 p.n.e.), w tym 1138 obiektów archeologicznych  

(z tego kilkaset całych przedmiotów ceramicznych i 472 metalowe), HISTORYCZNO-

ARTYSTYCZNYCH (kilka tysięcy) związanych z dziejami miasta i okolic, które z braku 

przestrzeni nie mogą być prezentowane.  

- Biblioteki Rudolfina legnickiego księcia Jerzego Rudolfa, której ocalała część kolekcji 

muzykaliów jest rozparcelowana i tak: – Biblioteka UWrocławskiego - 23 woluminy, BKUL 

w Lublinie – 33, TPN w Legnicy - 47 wol. i Biblioteka Narodowa w Warszawie – 100 poz. 

Całość księgozbioru to 6754 woluminów, z tego ponad 6000 jest dziś w bibliotece UWr.,   

- Legnickie Centrum Kultury (LCK) posiada niepowtarzalną kolekcję liczącą ok. 30 000 

prac SATYRYKONU - dorocznego, międzynarodowego, uznanego i cenionego w świecie 

konkursu (od 1977 r.),  

- Galeria Sztuki w Legnicy od ponad czterdziestu lat specjalizuje się w prezentacji  

i promocji współczesnej biżuterii i obiektów artystycznych wykonanych głównie ze srebra. 

Co roku organizuje Legnicki Festiwal SREBRO wraz z jego głównym wydarzeniem: 

Międzynarodowym Konkursem Sztuki Złotniczej. W ostatnich 20 latach zyskał on 

międzynarodową rangę, stając się jedną z głównych platform prezentacji współczesnej 

biżuterii artystycznej w Europie. Stworzona w oparciu o tę działalność kolekcja biżuterii 

artystycznej liczy ponad 400 eksponatów i mogłaby mieć stałe miejsce w zamkowym 

muzeum. Legnicka galeria posiada także kolekcję sztuki współczesnej artystów Zagłębia 

Miedziowego, która także prosi się o stałą prezentację (ponad 600 eksponatów), zwłaszcza 

w kontekście historycznym i symbolicznym zarazem: to tutaj zawiązała się grupa artystyczna 

pod nazwą ZAMEK, która w 1969 roku zapoczątkowała publiczne, profesjonalne pokazy 

sztuki lokalnej w mieście pn. Wystaw Plastyki Zagłębia Miedziowego, 

 

- Michał Sabadach z Uniejowic k. Złotoryi, u którego przez prawie 30 lat gościła wojskowa 

elita Związku Radzieckiego, od majora do generała Północnej Grupy Wojsk Armii 

Radzieckiej. Stworzył on domowe, unikalne Muzeum Armii Radzieckiej i Wojska Polskiego. 

Wszystkie te przedmioty związane są z Legnicą, ponieważ to w Legnicy mieścił się sztab 

generalny PGWAR i Garnizon Wojska Polskiego. W ostatnich latach brak jest stosownej 

opieki nad tą historyczną kolekcją, a na pewno warto ją uratować dla przyszłych pokoleń. 

Warto tu podkreślić fakt, iż wielu ludzi dopytuje się o muzeum funkcjonowania  

w XX w. w naszym mieście naczelnego dowództwa PGWAR, czy o muzeum repatriantów. 

Wymieniona wyżej lista lokalnych instytucji, które mogłyby pomóc w uzupełnieniu zbiorów 

nowego legnickiego muzeum w Zamku jest oczywiście niepełna. Nie wspomniano tutaj także 

o prywatnych kolekcjach w Legnicy i okolicy, które – jak wynika z deklaracji ich właścicieli 

– bez przeszkód użyczone być mogą dla celów prezentacji muzealnej. Tak więc, już choćby  

z powyższych skrótowych informacji wynika, że potencjalne możliwości pozyskania 

eksponatów do nowo tworzonego muzeum na miarę XXI wieku są jak najbardziej realne. Co 

nie wyklucza konieczności zlecenia wykonania replik nieosiągalnych artefaktów związanych 

z historią Zamku, oraz adekwatnych zakupów przy uruchamianiu nowej placówki muzealnej. 

Uwaga: Zawarte wyżej informacje o potencjalnych źródłach eksponatów dla nowego 

muzeum są tylko sugestią autorów, a nie efektem wiążących ustaleń z zarządzającymi 

czy właścicielami wymienionych artefaktów. 
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Przykład zastosowania siatki drucianej do rekonstrukcji architektonicznej                                                   
pawilonu wystawowego w Legnicy. 

Ilustracja z pracy magisterskiej inż. arch. J. Szewczyk 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILUSTRACJE  PREZENTOWANE  W  OPRACOWANIU 
 

To oryginalne historyczne druki, wydawnictwa, przedmioty, materiały filmowe, grafiki 

oraz zdjęcia dzieł sztuki i artefaktów, związanych z historią zarówno samego Zamku, 

piastowskich książąt w tym jego rezydentów, Legnicy jak i regionu. Dla instytucji pod 

nazwą MUZEUM  HISTORYCZNO–ARTYSTYCZNE- ZAMEK  PIASTOWSKI w LEGNICY 

(MUZEUM W ORGANIZACJI) stanowić one będą pomoc w pozyskiwaniu eksponatów, 

m.in. przy planowaniu zakupów i zabiegów o użyczenie  na ekspozycję stałą lub czasową 

zabytków pochodzących z naszego Zamku. Służyć też będą jako wstępne materiały, 

pomocne w zaplanowaniu i aranżacji określonej przestrzeni muzealnej oraz jako punkt 

wyjścia przy opracowaniu dokumentacji do rekonstrukcji wnętrz czy konkretnych 

obiektów ruchomych i dzieł sztuki. Ponadto wspomagać będą poszukiwanie donatorów 

oraz promocję samej idei, jak i tworzonej instytucji muzealnej. 
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Mapa Generalna Śląska (pierwsza mapa Śląska), nyskiego kartografa Martina Helwiga z 1561 roku, 
jako jeden z wielu podobnych dokumentów barwnych i burzliwych dziejów naszej małej Ojczyzny 

 
 

Powyższa mapa posiada niespotykaną orientację południową. U góry mapy „MERIDIE” 

(południe), u dołu „SEPTENTRIO” (północ). Odra płynie z góry mapy do dołu. Mapa 

przedstawia 306 miejscowości i hydrograficzną sieć Śląska. Okalająca mapę bordiura zawiera 

28 herbów śląskich księstw oraz ich stolic. W prawym górnym i w lewym dolnym rogu mapy 

znajdują się koronowane herby, czeski lew i polski orzeł. Autor tego dzieła uznawany jest za 

ojca śląskiej kartografii. Ostatnie wydanie mapy w tej postaci ukazało się w 1889 roku. 
 

Poprzez prezentację szeregu podobnych map np. pt. „ŚLĄSK  I  KSIĘSTWO  LEGNICKIE 

NA MAPACH” możliwe jest zilustrowanie barwnych dziejów politycznych i zmian 

granicznych tej dzielnicy, a zwłaszcza ziemi legnickiej, jej rozwoju oraz zmian terytorialnych 

na przestrzeni wieków. Szerzej temat ten prezentujemy na naszej podstronie - ARCHIWUM. 

 

 
Stowarzyszenie Zamek Piastowski w Legnicy serdecznie zaprasza do 

zapoznania się z całością tego opracowania i do odwiedzenia naszej strony:  

www.zamek.legnica.pl 

 

http://www.zamek.legnica.pl/


37 
 

Literatura przedmiotu 
 

   

  1. J. Rozpędowski, Zamek w Legnicy,[w:] Atlas Historyczny Miast Polskich, Tom IV, Zeszyt  9,     

      Legnica, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego – Wrocław 2009,  s. 33 – 41. 

  2. J. Rozpędowski, Początki zamków w Polsce w świetle badań warowni legnickiej,  

      „Kwartalnik Architektury i urbanistyki”, t. X, 1965, z .3-4, s. 165 

  3. B. Guerquin, Zamki Śląskie, Warszawa 1957, s. 5. 

  4. B. Guerquin, Problematyka architektury polskich zamków średniowiecznych, KAiU, IV,   

      1959, z. 1-2, s. 73. 

  5. L. Kajzer..., Leksykon zamków w Polsce, Arkady, Warszawa 2003 s. 262 - 265  

  6. T. Ratajczak, Od grodu do zamku. XIII wieczne rezydencje piastowskie w Wielkopolsce.   

      [w:] Studia nad dawną Polską, s 71, 83. 

  7. Z. Świechowski, Sztuka romańska w Polsce, Warszawa, 1990, s. 39 – 41. 

  8. H. Majewski, Odbudowa zamku piastowskiego, Szkice Legnickie,  t II Ossolineum 1965,  

      s.136 - 145. 

  9.  Z. Świechowski, Sztuka… , op. cit., s. 39 – 41. 

10.  A. Grzybkowski, Kaplica Zamkowa w Legnicy, “Kwartalnik Architektury I Urbanistyki,       

      t. XXII, 1987, z. 2, s. 65 – 89. 

11. A. Grzybkowski, Średniowieczne kaplice zamkowe Piastów (XII-XIV wiek) Rozprawy 

      Uniwersytetu Warszawskiego, s. 25 – 69  Warszawa 1990. 

12. T. Janiak, (red.) Gniezno 2009 s. 648-49 również na przekazy z Legendy o św. Jadwidze,  

      co czyni również M. Chorowska (12). 

 

13. M. Chorowska, Rezydencje średniowieczne na Śląsku, Oficyna Wydawnicza  

     Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2003, op. cit., s. 55-59. 

14. M. Chorowska, Wyniki badań prezentowane na konferencji naukowej „ Architektura  

     Sakralna w Początkach Państwa Polskiego” w referacie „Kamienny detal architektoniczny  

     z późnoromańskiej kaplicy śś. Benedykta i Wawrzyńca na zamku w Legnicy". 

15.  Inwentarze Zbrojowni i Arsenału Księcia Legnickiego Ludwika IV, Muzeum Okręgowe  

       w Legnicy, 1993. 

16.  Zabytki sztuki w Polsce - ŚLĄSK, praca zbiorowa, Krajowy Ośrodek Badań i  

       Dokumentacji Zabytków, Warszawa 2006. s. 482-486.   

17.  J. Szewczyk, Potencjał ekspozycyjny Zamku Piastowskiego w Legnicy, TPN Szkice  

      Legnickie 2017,  t. XXXVIII s, 73 – 87. 

18.  Z. Kraska,  Współczesna sztuka Legnicy, TPN Szkice Legnickie  t. XXXV s. 217 -  238. 

19.  J. Witkowski,  Zielona Komnata, Wyd. Edytor Legnica 2013. 

20.  A. Kolbuszewska, Katalog zbiorów muzycznych … Biblioteka Rudolphina, Legnickie  

      Tow. Muzyczne Legnica 1992. 

21.  J. Harasimowicz – red., Kultura Artystyczna Dawnej Legnicy, Instytut Śląski,  

      Opole 1991.  

22.  W. Łaszewski,  Zamek Piastowski w Legnicy, Archeologiczne Badania w l. 2008 – 2016  

      Szkice Legnickie   Wyd. Towarzystwo Przyjaciół Nauk, t. XL Legnica 2019. 

23.  T. Stolarczyk, P. Paruzel,  Drogą S3 w przeszłość – Odkrycia Archeologiczne z l. 2015 – 

      2017  Muzeum Miedzi w Legnicy 2019.  

24.  D. Minkels,  Alexander von Minutoli, 1. Muzeum Sztuk Zdobniczych na świecie (1844  

       [w legnickim zamku]). Z udziałem Zygmunta Wielowiejskiego we wczesnej fotografii.   

      Norderstedt 2018. 

25.  R. Mruczek,  Bergfried, Donjon, Eigenkirche. Miejsce zamków śląskich w architekturze    

.      europejskiej, Politechnika Wrocławska  - Wydział Architektury, Wrocław 2018.     

 



38 
 

Metryki autorów opracowania 

 

Henryk Kułak –– inicjator, założyciel i prezes Stowarzyszenia Zamek Piastowski w Legnicy  

– artysta plastyk, heraldyk, konserwator przedmiotów zabytkowych i artystycznych, członek 

Związku Polskich Artystów Plastyków, Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, oraz 

Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Posiada odznakę „Zasłużony dla miasta Legnicy” - 

współautor, redaktor, korektor, przygotowanie do druku 

Zbigniew Kraska – kulturoznawca, muzealnik, były dyr. Muzeum Regionalnego w Jaworze, 

były dyr. Centrum Sztuki -  Teatr Dramatyczny w Legnicy oraz wicedyrektor Muzeum 

Archeologicznego we Wrocławiu i b. dyr. Galerii Sztuki w Legnicy, członek Stowarzyszenia 

Zamek Piastowski w Legnicy – współautor 

Roger Piaskowski - historyk sztuki i krytyk, wykładowca, nauczyciel akademicki, autor 

książek „Druga twarz Liegnitz” oraz publikacji o Legnicy, popularyzator historii sztuki 

Dolnego Śląska - współautor 

Zbigniew Stępień – energetyk, kolekcjoner przedmiotów zabytkowych oraz ikonografii 

Legnicy, członek Stowarzyszenia Zamek Piastowski w Legnicy, prezes Legnickiego 

Stowarzyszenia Filokartystów – redakcja pierwszego opracowania - wstępne opracowanie 

tekstu 

Edward Kmita – artysta plastyk, grafik komputerowy – oprawa graficzna, przygotowanie do 

druku 

Logo Stowarzyszenia na stronie tytułowej opracowane z użyciem grafiki Grzegorza 

Fijałkowskiego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

Załącznik 
 

ŚRODKI  PLANOWANE,  POZYSKANE,   
PRZEZNACZONE  NA  MODERNIZACJĘ  

I  BUDOWĘ  MUZEÓW  ORAZ  CENTRÓW  KULTURY                                                                                                          
W  OSTATNICH  LATACH 

  

  Wrocław - ok 30 muzeów 

Lp. Nazwa muzeum - instytucji Źródła pozyskanych środków mln zł % 
dotacji                             

1 Muzeum Pana Tadeusza    NMF i EOG 38 mln             55,0   84,44 

2 Teatr Capitol    dofinansowanie 82,9 mln   113,4 73,10 

3 Centrum Historii Zajezdnia     15 mln MKiDN z NMF i EOG         36,0  

4 Muzeum Zamek Królewski     75 procent kosztów pokryła UE         50,0 75,0.. 

5 Pawilon Czterech Kopuł  52 mln MKiDN z UE, UMWD 31 mln       109,7    97,99 

6 Muzeum wody – Hydropolis  MPWiK          60,0  

7 Afrykarium       Konsorcjum - zapr., wyb., sfin. + Sp. Zoo, UM        220,0 *** 

8 Narodowe Forum Muzyki  144 mln środki unijne - procesy sądowe z wyk. 350/700,0   41,14? 

9 Muzeum Książąt Lubomirskich  MKiDN, UM - grunt            55,0 100,0 

10 Muzeum Współczesne  (wstępne szacunki)        200,0  

 

W 2011 r. we Wrocławiu zaplanowano budowę nowych muzeów na łączną kwotą 450 – 500 mln zł                 

- są to m.in.: Muzeum Lotnictwa, M Dolnego Śląska, M Judaizmu, M Teatru, M Współczesne,                    

M Kresów Wschodnich, M Ziem Zachodnich (gdy dojdzie do ich realizacji koszty będą znacznie 

wyższe).      

Warszawa - ok. 100 muzeów 

11 Pałac Pod Blachą  21,7 UE, 7mln MKiDN - środki budżetowe        80,0  

12 Arkady Kubickiego                  kredyt bank., 90-MKiDN, UE, Totaliz. Sport.      145,0  62,07 

13 Muzeum Wojska Polskiego  szacunkowo      380,0  

14 Pałac w Wilanowie  budż. pań., UE, środki wł.- real.40 proc.       145,0  

15 Muzeum Historii Polski       757,2  

16 Muzeum Historii Żydów Pl - POLIN  SŻIH 140 mln, MKiDN 85, UM i RP 180      405,0  77,78 

17 Muzeum Katyńskie         87,5  

18 Muzeum Fryderyka Chopina 30 mln UE, 21 MKiDN, 29 budżet państwa        81,5  89,16 

19 Muzeum Powstania Warszawskiego         52,0  

20 Pałac Saski wstępne szacunki   2.500,0     ***  

21 Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku  budżet państwa,  pierwotne założenia (169,0)      250,0 100,0 

22 Centrum Nauki Kopernik w Warszawie  207 mln z EFRR, 66 budżet państwa      373,0   73,19 

23 Centrum Edu. Pol. Sprawiedliwych WNŚ    

24 M Żoł. Wyklętych i Więźniów Polit. PRL          

 

   Kraków - ok. 100 muzeów    
25 Centrum Muzyki  nowy projekt 265,0  

26 Muzeum Historii – Podziemia Rynku  16 mln EFRR      56,0  

27 Muzeum Desingu i Architektury       425,0  

28 Muzeum Sztuki Współczesnej  w tym środki z UE – 50 %     70,0  50,0 

29 Pałac Ks. Czartoryskich  8,5 wł. fund, 19,5 FN, SKOZK, gm. Kr.   58,0    

30 Centrum Kongresowe  ICE     82,92 mln UE    357,5  
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Trójmiasto - ok. 40 muzeów 

31 Muzeum II Wojny Świat. w  Gdańsku  budżet państwa ok.500,0 100,0 

32 Eu. Centrum Solidarności w Gdańsku 113 mln z UE, 116 UM? (Inne źródła.-292,8) 232,0 49,34? 

33 Gdański  Teatr  Szekspirowski  GTS 51mln MKiDN-EFRR,po13,5UM,UMWP,inne 100,0 85,86? 

34 M. Bursztynu  (Wyspa Spichrzów) w Gd-k.  środki samorządowe  +... ? 450,0  

35 Muzeum Emigracji w Gdyni      50,0  

 

 Toruń - ok. 20 muzeów 
36 Europejskie Centrum Filmowe Camerimage 200 mln m. Toruń, 400 mln zł budżet państwa 600,.0  66,67 

37 Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki  170 mln UM, 47 UE, 8 budżet państwa 225,0  24,44 

38 Muzeum Pamięć i Tożsamość  środki gminne i MKiDN   304,0  

   

Bydgoszcz i Kielce po ok. 15 muzeów   
 Szczecin - ponad 10 muzeów 

39  Kampus Akademii Muzycznej  Bydgoszcz     Rząd na 2020 r. - 52 mln plus 6 mln projekt 290,0  

40 Opera Zamek Książąt Pomorskich  40,91 RPOWZ, reszta z DCWZ   70,0 100,0 

41 Filharmonia Szczecińska  45 mln RPOWZ, 40 UE 120,0   70,83 

 

 Inne miasta 
42 Centrum Kultury-Stara Kopalnia Wałbrzych  1/3 UM, 35 UE, 15,3 inne       250,0    66,67 

43 Zamek Książ i Palm. Lubiechów  W-ych  jedna z wielu dotacji m.in. MKiDN   30,0  100,0 

44 Cent. Eko.- Edu.– Muz. Sobieszów J. Góra  6,5 mln z UE, 6 NFOŚ, 7 wł. i inne   40,0    82,5 

45 Muu  Muzeum  Muzeum - Pałac Poznańskich  Łódź  20,8 mln z UE, 6,3 mln UM   27,0    76,67 

46 Orientarium  Łódź    zew. dofinans. wg. formuły - zapr., wyb., sfin. 240,0    *** 

47 Centrum Nauki i Tech., NCKFilm.  Łódź  dof. UE 82,7 mln zł 274,0  

48 Teatr Muzyczny i Filharmonia Lubelska    20 mln MKiDN, EFRR ...   60,7   

49  Centrum Spotkania Kultur  Lublin    większość kosztów budowy wyłożyła UE  170, +   

50 Muzeum Żołnierzy Wyklętych  Ostrołęka  planowany sponsoring społeczny    100,0 

51 Muzeum Śląskie w Katowicach  181 mln z UE, 8 MKiDN + wł. 342,0   55,26 

52 Centrum Historii Brama Poznania    UE 60%, UM   99,0   60,0 

  53 Polaricum  w  Chorzowie    wstępna konc. wg. formuły - zapr., wyb., sfin. 320,0    *** 

54 Replika Galicyjskiego Rynku w Sanoku     20,.0  

55 Opactwo Cysterskie w Krzeszowie  (jeden z etapów remontu)  51,75 mln zł z UE   57,0    90,0 

 
***,  ? - brak pełnych danych                 źródło: Raport UMWD, Raport MKiDN, Roczniki GUS, art. prasowe, internet 

                                                                                                                                              
Minister KiDN prof. Piotr Gliński w wypowiedzi dla TVP: „Bez troski o kulturę, bez rewitalizacji 

zabytkowych obiektów, właściwego ich zagospodarowania i udostępnienia szerokiej 

publiczności nie ma przemysłu turystycznego…”, (który w 2019 r. wniósł do polskiego PKB 

143,24 mld zł dochodu. Patrz też str. 32 – rządowy program „Sieć nowoczesnych muzeów”).  
 

W ostatnich latach od fundamentów odbudowano pałace i zamki królewskie: w Warszawie, Wilnie, 

Dreźnie, Berlinie, Poznaniu, Tykocinie czy w pierwszej stolicy Japonii m. Nara i są przymiarki                        

do odbudowy następnych m.in. w: Radomiu, Grodnie, Królewcu, Pałacu Saskiego w Warszawie, 

pałacu Marianny Orańskiej w Kamieńcu Ząbkowickim czy zamków kazimierzowskich.  

                                                                                                                                                                           

W Polsce mamy ok. 1000 muzeów, Dolny Śląsk z liczbą 69 zajmuje 6. miejsce. W naszym kraju 

na 100 tys. mieszkańców przypada ok. 2,5  muzeów, w Chorwacji jest ich 6, na Łotwie 7,              

a w Szwajcarii 14.  W Chinach w ostatnich latach otwierano jedno muzeum dziennie.  
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STRESZCZENIE  OPRACOWANIA 
 

MUZEUM  HISTORYCZNO-ARTYSTYCZNE 

Idea i koncepcja organizacyjna powołania nowej publicznej instytucji kultury 

z siedzibą w Zamku Piastowskim w Legnicy. 
                                                                                                                                                                           

Projekt koncepcji: Stowarzyszenie Zamek Piastowski w Legnicy - 2021 

 

              W odniesieniu do tego dziedzictwa kulturowego mamy do czynienia z najstarszą 

ceglaną warownią w Polsce z przełomu XII/XIII w., z drugim co do wielkości palatium  

w Europie zachowanym z tamtego okresu, w którym rezydowało m.in. dwóch władców 

Polski, pretendentów do korony - książę Henryk Brodaty i Henryk II Pobożny - Monarchia 

Henryków (1201-1241). W wieży św. Jadwigi znajduje się Zielona Komnata, jedyna taka w 

naszym kraju, w 1413 r. powołano tu Zakon rycerski Rudenband - „Obroża Psa Gończego”, 

którego barwne tradycje są nadal kultywowane. W XIX wieku na Zamku miały siedzibę -

Królewska Rejencja Legnicka oraz pierwsze na świecie Muzeum Sztuk Zdobniczych (1844). 

 

            Doceniając walory ogromnego palatium i nowatorskie formy dekoracji 

architektonicznej w tym układu przestrzennego kaplicy św. św. Benedykta  i  Wawrzyńca  

w  Legnicy, historyk architektury oraz rzeźby średniowiecznej dr hab. Andrzej Grzybkowski 

profesor UW i PW o tej świątyni w Rozprawach UW (1990) pisze tak: „Książę Bolesław 

Wysoki narzucił wrocławskim Piastom nie tylko aspiracje artystyczne, ale kształtem swej 

kaplicy zamkowej - także centralny układ tego typu budowli, respektowany przez jego 

następców przez z górą sto lat. Prawdopodobnie najwspanialszą pod względem układu 

przestrzennego i wystroju architektonicznego była kaplica legnicka. Jej poziom artystyczny  

i ideowy, pozbawiony współczesnych odpowiedników w innych dzielnicach Polski, może być 

porównywalny tylko z najlepszymi osiągnięciami architektonicznymi Rzeszy…” (od 962 r.). 

           O wyjątkowości legnickiego zamku świadczyła też obecność  dwóch cylindrycznych 

wież, nie występujących do tej pory w architekturze rezydencjalno – obronnej na terenie 

Polski. Miały one m.in. zwrócić uwagę na pozycję władcy…  Profesor dr hab. inż. arch. 

Małgorzata Chorowska w swojej książce “Rezydencje średniowieczne na Śląsku” (2003) 

pisze: „Legnicki zespół pałacowy, pod względem programu ideowego i artystycznego, nie 

miał sobie równych na terenie Polski. … (gdzie) książę Henryk Brodaty … organizował 

nowy, godny siedziby królewskiej ośrodek władzy, wyposażony w jej aktualne od czasów 

Karolingów atrybuty architektoniczne…” (dynastia K. – Cesarstwo Rzymian i Franków 753-987). 

 

            Zbiory historyczne znajdujące się w wielu krajowych muzeach, w których magazyny 

przepełnione są artefaktami nie znajdującymi miejsca na ekspozycji, należałoby pozyskać 

wykorzystując różnorodne elementy strategii. Mamy tu na uwadze m.in.: zakupy własne, 

depozyty z Muzeum Miedzi i innych muzeów (zwłaszcza z Muzeum Narodowego we 

Wrocławiu), organizacji (m.in. TPN), Muzeów Domowych i od osób prywatnych oraz 

darowizny (krajowe i zagraniczne). Istotnym elementem tej strategii  może być odzyskanie 

eksponatów przejętych po wojnie przez państwowe instytucje z głębi kraju, przejmowanie 

zabytków z wykopalisk czy po restauracjach konserwatorskich obiektów ruchomych z terenu 

Legnicy i ziemi legnickiej. W Muzeum byłaby możliwość ekspozycji heraldyki Śląska, 

genealogii i heraldyki Piastów, prezentacji archiwaliów, numizmatyki i medalierstwa 

związanego z Legnicą i Dolnym Śląskiem. Szerzej ten temat prezentujemy na str. 6,11,14 i 32.      

                                                                          

            Jedną z najważniejszych części historycznej narracji w Muzeum będą dzieje 

polskiego rodu Piastów i Zamku jako siedziby dynastii, która przez dziewięć stuleci dała 

Polsce 24 królów i panujących, Śląskowi – 123 książąt, Kościołowi 6 arcybiskupów i biskupów, 

o czym świadczy  m.in. tablica  fundacyjna  w pobliskim, barokowym   Mauzoleum  Piastów.  
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             Historia tego dziedzictwa kulturowego, jest nader bogata, barwna, by nie powiedzieć 

fascynująca. Tu krzyżowały się interesy oraz wpływy Polski, Czech, Austrii, Prus, Niemiec  

i samego Śląska. Zamek Piastowski w Legnicy mieszczący prężnie i niestandardowo 

działające instytucje kultury oraz świadczący edukacyjne i rekreacyjno-rozrywkowe usługi 

publiczne (warsztaty artystyczne, pokazy, hotel, restauracja, etc.) może być – jak pokazują 

liczne polskie i zagraniczne przykłady – poważnym źródłem dochodów finansowych oraz 

znakomitym elementem promocyjno-wizerunkowym miasta i regionu. Podniesienie jakości 

przekazu historycznego może być przy tym skuteczną strategią budowania ponad lokalnego 

prestiżu i poważania wśród zewnętrznych partnerów gospodarczych i kulturalnych, 

owocującego konkretnymi korzyściami ekonomicznymi, społecznymi i wizerunkowymi. 

Zgodnie z ostatnimi (przed pandemią) trendami można liczyć na wygenerowanie nowych, 

poważnych dochodów w sferze gospodarki turystycznej, która to gałąź w Legnicy, jak to 

pokazują dane statystyczne, dotychczas nie była doceniana. Według Ministerstwa Sportu  

i Turystyki oraz GUS turystyka jest najdynamiczniej rozwijającą się branżą polskiej 

gospodarki, której udział w PKB na przestrzeni ostatnich 8. lat jest na poziomie 6%  

i w 2019 r. przyniosła państwu 143,24 mld zł dochodu, progres w stosunku do 2018 r. 

wyniósł 20,33 mld zł.  Legnica  też  powinna  dołożyć adekwatną cegiełkę do tego bilansu. 

Tworzenie nowej placówki, a tym bardziej instytucji kultury jaką jest muzeum to zwykle 

kilkuletni proces podzielony na etapy realizacyjne. Nad całym procesem powinien czuwać 

powołany w drodze konkursu, tymczasowo Zarząd i Rada Muzealna, odpowiadające przed 

Organizatorami – MUZEUM  W  ORGANIZACJI.   
 

Muzeum w Zamku Piastowskim przewidziane jest jako Muzeum Historyczno-Artystyczne, 

składające się z czterech zasadniczych elementów ekspozycyjnych: 

1. archeologiczny  – artefakty z terenu Zamku, z zasobów Muzeum Miedzi i innych źródeł,  

2. architektoniczny – budowla oraz wnętrza oryginalne i zrekonstruowane,   

adekwatnie do form w jakich realizowane były w poszczególnych etapach rozbudowy, 

3. historyczny – dzieje Piastów, Legnicy i regionu od zarania po czasy współczesne,   

4. artystyczny – sztuka współczesna – malarstwo, Festiwal Srebra oraz SATYRYKON. 

 

          W zakresie sposobów ekspozycji przewidziano różne formy, w tym wykorzystujące 

najnowsze zdobycze techniki. Oprócz tradycyjnego, „planszowo-gablotowego” 

prezentowania eksponatów, proponujemy „muzeum interaktywne i multimedialne”. 

Zabytek winien być udostępniony i zinterpretowany na nowo, bowiem to właśnie przez 

interpretację zaczynamy rozumieć, a przez zrozumienie doceniać jego wartość.  

 

           Skomplikowane dzieje Dolnego Śląska i panującej tu linii Piastów stanowią świetne 

uzasadnienie dla przybliżenia tej historii uczniom, mieszkańcom miasta i regionu oraz  

turystom krajowym i zagranicznym. To także okazja, by wielu dolnoślązaków uwolnić                     

z kompleksów wynikających z wmawiania im przez wiele lat, że zasiedlili ziemie obce 

Polsce. Na co szczególną uwagę zwraca wybitny śląskoznawca, pierwszy rektor Uniwersytetu 

Opolskiego prof. Franciszek Marek. To najlepsze miejsce na Dolnym Śląsku do nauki 

historii, patriotyzmu lokalnego i narodowego oraz szacunku dla tej historii i dla tej ziemi,               

na którą powróciliśmy po sześciuset latach, w 1945 r. 

 

         Dzięki właściwemu zagospodarowaniu i funkcjonowaniu Zamku jako placówki 

muzealnej można pokazać zarówno Polakom jak i turystom zagranicznym życie 

społeczno-polityczne oraz intelektualny dorobek, wybitnych postaci z polskiej historii. 
Zamek Piastowski, jego wnętrza i dziedziniec, pozostanie też miejscem otwartych imprez 

plenerowych i wydarzeń artystycznych: koncertów, pokazów teatralnych, happeningów, 

festynów, konferencji i uroczystości społecznych. Zagadnienie finansowania, tego w wielu 

aspektach przyszłościowo pozytywnego przedsięwzięcia, opisujemy na  str.: 18, 20, 32 i 39. 


