Zamek Piastowski
najlepszym miejscem na muzeum!

Stowarzyszenie
Zamek Piastowski w Legnicy

Obecnie jedynie trzy obiekty w sezonie letnim
są dostępne dla zwiedzających: pawilon na
dziedzińcu Zamku kryjący fundamenty kaplicy
romańskiej, wieża św. Piotra i w wieży św.
Jadwigi „zielona komnata” z XVI w. Swobodnie
dostępne są: brama zamkowa z renesansowym
portalem i dziedziniec.

- to dobrowolne, apolityczne zrzeszenie
miłośników Legnicy i jej wielowiekowej historii,
której najlepszym symbolem jest istniejący
Zamek. Naszym celem jest zainteresowanie
społeczeństwa oraz obecnych właścicieli Zamku
- władz Legnicy i Dolnego Śląska ideą utworzenia
w tym obiekcie instytucji muzealnej, która
ukazałaby niezwykle ciekawe, bogate dzieje
miasta i ziemi legnickiej, ich historycznych
władców, a także ważnych postaci oraz
wspaniałego dorobku gospodarczego, kulturowego, naukowego i artystycznego.
Współcześnie Zamek mógłby odzyskać swoją
dawną świetność i rangę, stając się żywym
centrum muzealno-kulturalnym, budującym dzisiejszą tożsamość Legnicy oraz jej mieszkańców
w oparciu o chlubną przeszłość miasta i lokalny
patriotyzm. Ta idea zyskała poparcie wśród wielu
autorytetów naukowych, w tym historyków i muzealników. Spróbujmy więc pozostawić po sobie
dobry ślad - dowód pamięci o przeszłości i o następnych pokoleniach.

PRZYWRÓĆMY
ZAMEK PIASTOWSKI
ZWIEDZAJĄCYM!
Legnica, prastare śląskie miasto, posiada
800-letni Zamek, który z wielu względów jest
ewenementem na skalę Śląska, Polski i Europy.
Ta, tak charakterystyczna w pejzażu i ikonografii
miasta budowla jest najstarszą ceglaną
warownią w Polsce.
Muzeum Minutolego - Sala Rycerska w południowej części Zamku - ok. 1859 r.

W jego wnętrzach powinny się znaleźć:
Prehistoria Legnicy i okolic - artefakty m.in.
z cmentarzyska kultury łużyckiej z Dunina.
Ekspozycja historyczno-artystyczna dziejów
Legnicy, regionu, książąt piastowskich i rejencji
(administracja, polityka, rzemiosło, przemysł,
militaria, kultura i sztuka oraz edukacja)
Biblioteka Rudolfina i archiwalia Legniciana,
sale edukacyjne i wystaw czasowych
Powojenna kultura i sztuka współczesna 1945
- 2017 (stała ekspozycja)
Pracownie dygitalizacji i konserwacji zabytków
Audytorium - sala widowiskowo-koncertowa,
księgarnia, restauracja, pokoje i apartamenty
noclegowe.

Obrona zamku legnickiego przed Mongołami 1241 r. z Legendy o św. Jadwidze

Jeśli podzielasz ideę
Muzeum w Zamku Piastowskim prosimy
dołącz do nas lub wesprzyj nasze działania
w sposób, jaki tylko możesz!
Zapraszamy - skontaktuj się z nami:

www.zamek.legnica.pl

Zamek - fragment ryciny M. Meriana z 1650 r.

Henryk Brodaty z żoną Jadwigą i dziećmi - ikonografia z XIV w.

Zamek Piastowski w Legnicy

W murach Zamku

Zamek Piastowski wczoraj i dziś

Jest wyrazem i świadectwem skomplikowanych, a niekiedy bardzo burzliwych dziejów miasta
i Dolnego Śląska. Stanowi symbol niezłomnej
obrony średniowiecznej Polski i Europy przed
najazdem Mongołów w 1241 roku oraz świadectwo obecności i panowania najstarszego
polskiego rodu królewskiego Piastów, który
- o czym często zapominamy - dał Polsce 24
królów i panujących, Śląskowi 123 książąt,
a kościołowi 6 arcybiskupów i biskupów.
Dlatego jest szczególnie predestynowanym
miejscem do nauki historii, patriotyzmu, tożsamości i szacunku dla tej ziemi. Wykorzystajmy tę
szansę już dzisiaj! Sprawmy, aby Zamek i miasto
powróciły na turystyczne mapy oraz foldery Polski
i Europy.

mieszkali, panowali bądź rezydowali m.in.:

W XII w. ks. Henryk Brodaty rozpoczął
budowę zamku murowanego. Na jego
dziedzińcu znajdują się ruiny kaplicy św.
Benedykta i Wawrzyńca. Zamek był rezydencją
śląskiej linii Piastów, która skończyła się wraz ze
śmiercią Jerzego Wilhelma w 1675 r. W XIX
wieku funkcjonowało tutaj bogate muzeum
Alexandra Minutolego. Wyszabrowany i wypalony z końcem II wojny światowej, w latach 60/70.
XX w. został odbudowany. Wyż demograficzny
sprawił, że zamek zagospodarowano na cele
edukacyjne. Teraz sensownym pomysłem, uzasadnionym także charakterem architektonicznym i skalą obiektu jest przywrócenie w Zamku
funkcji muzealnych.
Dobrym punktem wyjścia jest tutaj śmiały,
awangardowy projekt zawarty w pracy magisterskiej inż. arch. Joanny Szewczyk „Muzeum na
Zamku w Legnicy”, która powstała pod kier. prof.
Małgorzaty Chorowskiej w 2016 r. na Politechnice Wrocławskiej.

Bolesław Wysoki - 1147 r. brał udział w wyprawie
krzyżowej do Ziemi Świętej, fundator Opactwa
w Lubiążu;
Henryk Brodaty - twórca potęgi i znaczenia
politycznego Śląska, książę senioralny Polski,
fundator klasztorów w Trzebnicy i Henrykowie;
Św. Jadwiga - żona Henryka Brodatego i matka
Henryka Pobożnego - kanonizowana 750 lat
temu, patronka Śląska i pojednania polskoniemieckiego;
Księżna Anna - żona Henryka Pobożnego,
fundatorka klasztoru franciszkanów we Wrocławiu
i w Krzeszowie;
Fryderyk II - założyciel pierwszego uniwersytetu
na Dolnym Śląsku w 1526 r., modernizator wielu
miast śląskich i zamku legnickiego;
Jerzy Rudolf - założyciel Fundacji Świętojańskiej
(Akademia Rycerska) i właściciel cennego
księgozbioru muzycznego, tzw. Biblioteki
Rudolfina.

Herb suwerennego Księstwa Śląskiego

Bolesław I Wysoki - rys. J. Matejko

