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Idea 

 

Podstawową ideą naszego projektu jest SPOTKANIE. Ponad podziałami, 

ponad ideologiami, przywołujące historię, ale przede wszystkim tę ludzką, 

indywidualną. Nie chcemy zapominać, w jakim historycznym kontekście 

obywatele ZSRR przybyli do Legnicy i dlaczego nasze miasto do dziś nazywa 

się „małą Moskwą”. Ale nie będziemy tego również wypominać. 

Chcemy POROZMAWIAĆ o tym, co było dobre i co złe. Niech 

wypowiedzą się ludzie, wśród nich artyści o konkretnej, wyrazistej opinii: 

dokumentalny Teatr.doc z Moskwy, który swoje opowieści układa z osobistych 

relacji, buntownicza kapela Leningrad, kontestująca od lat „jedynie słuszną” 

ideologię. Nie będzie to więc nostalgiczno-sentymentalny powrót do tamtych 

czasów, ale poważna, niepozbawiona ostrych sądów rozmowa. 

Rozmowa o LUDZKICH HISTORIACH.  

Marcin Zaremba, historyk, którego nie można posądzić o służbę 

jakiejkolwiek ideologii, we wstępie do swojej świetnej książki Wielka trwoga 

napisał najważniejsze dla naszego projektu słowa: 

Uważam, że nadszedł czas na odpolitycznienie powojennej przeszłości, na 

pochylenie się nad zjawiskami społecznymi, nad codziennym życiem Polaków. 

Przestrzenią nieomal zupełnie nie przedstawioną przez badaczy pozostaje świat 

zbiorowych wyobrażeń, opinii, emocji. Naszym, historyków, zadaniem jest 

opowiadanie historii ludzkiej, a zatem powinniśmy zapytać o emocje, spróbować 

odtworzyć te najważniejsze, zastanowić się, z czym się wiązały i jaki miał wpływ 

na dalsze zachowania i postawy ludzi. Wydarzenia nabiorą pełni, staną się 

bardziej zrozumiałe, gdy osadzimy je w kontekście. Tego jestem pewien. 

 

Takie PYTANIA postawimy we wrześniu w Legnicy.  

 

                                                   Jacek Głomb 



 

 

 

 

Program 

 

 

13 września (piątek) 

 

11.00 – konferencja „Wyjdą, nie wyjdą” (pod patronatem honorowym 

przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu RP, Grzegorza 

Schetyny) – Scena Gadzickiego 

 

13.30 – prezentacja Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia – 

Scena Gadzickiego 

 

16.00 – odsłonięcie tablicy przy Bramie Lecha Wałęsy – Galeria Piastów 

 

18.00/19.30 – pokaz filmu dokumentalnego Europa Środkowa idzie na wolność 

w reżyserii Mirosława Jasińskiego – Scena Gadzickiego  

 

18.00/19.30 – premiera spektaklu Rzeczy Teatru doc. z Moskwy – Scena na 

Nowym Świecie 

 

 

14 września (sobota) 

 

12.00 – pokaz grup rekonstrukcyjnych z różnych epok historycznych – Park 

Miejski  

 

17.00 – spotkanie aktualnych i byłych mieszkańców Legnicy – Polaków, 

Rosjan, Ukraińców, Białorusinów – biesiada wspomnieniowa – Szkoła 

Podstawowa nr 10, ul. Jaworzyńska (dawna szkoła radziecka)  

 

20.00– koncert zespołu Leningrad – Park Miejski  

 

 

15 września (niedziela) 

 

12.00 – Raport z podzielonego miasta – prezentacja wyników badań 

etnograficznych z lat 2010-2013, przeprowadzonych przez dr Zuzannę Grębecką 

i jej studentów z Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego – 

Caffe Modjeska  



 

15.00 – Kino teatralne – Scena Gadzickiego: 

 

Ballada o Zakaczawiu – teatr telewizji, reż. W. Krzystek (2001) 

Mała Moskwa – film fabularny, reż. W. Krzystek (2008) 

Wschody i Zachody Miasta – teatr telewizji, reż. J. Głomb (2005) 

 

 

 

 

13 września, piątek, godz. 11.00, Teatr Modrzejewskiej – Scena im. 

Ludwika Gadzickiego 

 

Konferencja „Wyjdą, nie wyjdą” pod patronatem honorowym 

przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu RP, Grzegorza 

Schetyny 

 

 

I Panel: Wymuszeni sojusznicy – rola Polski w Układzie Warszawskim oraz 

znaczenie dla ZSRR stacjonowania wojsk radzieckich na terytorium PRL 

 
Moderator: Marcin Wojciechowski 

 

Dyskutanci: 

 

1. dr Andrzej Grajewski 

2. prof. Andrzej Paczkowski 

3. prof. Aleksiej Miller 

 

 

 

Marcin Wojciechowski (ur. 1975), dziennikarz specjalizujący się w problematyce 

wschodniej, autor filmów dokumentalnych, wieloletni korespondent “Gazety Wyborczej” na 

Ukrainie i w Rosji. 
 

 

Dr Andrzej Grajewski (ur. 1953) – politolog, szef działu zagranicznego tygodnika „Gość 

Niedzielny”. W latach 1999-2006 członek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej. Zasiada w 

Polsko-Rosyjskiej Grupie do Spraw Trudnych, jest członkiem Międzynarodowej Rady 

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, Forum Polsko-Czeskiego, 

współprzewodniczącym Zarządu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. W PRL był 

działaczem opozycji demokratycznej. Wielokrotnie wyprawiał się za granicę z pomocą 

humanitarną dla ofiar konfliktów zbrojnych. Jest autorem wielu publikacji naukowych z 

zakresu najnowszej historii Polski, Rosji i Niemiec. Odznaczony m.in. Krzyżem „Pro Ecclesia 

et Pontifice” oraz Krzyżem Wolności i Solidarności. 

 



Prof. Andrzej Paczkowski (ur. 1938) – historyk. W PRL działacz opozycji demokratycznej. 

Był członkiem Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej i przewodniczącym Rady IPN. Jest 

pracownikiem Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, autorem setek prac 

naukowych – w tym dwudziestu książek – dotyczących najnowszej historii Polski, zwłaszcza 

służb specjalnych PRL i stanu wojennego (m.in. Wojna polsko-jaruzelska, Trzy twarze Józefa 

Światły), a także dziejów polskiej prasy. Napisał poświęcony Polsce rozdział fundamentalnej 

Czarnej księgi komunizmu (1997), wydawał źródła do najnowszych dziejów Polski (m.in. w 

serii Archiwum Solidarności). Był stypendystą prestiżowych instytucji międzynarodowych. 

Za swoją działalność otrzymał liczne nagrody (m.in. Nagrodę Fundacji na rzecz Nauki 

Polskiej) i odznaczenia. 

 

Prof. Aleksiej Miller (ur. 1959) – historyk rosyjski, pracownik Rosyjskiej Akademii Nauk, 

wykładowca Central European University w Budapeszcie. Specjalista w dziedzinie dziejów 

Europy Środkowej i Wschodniej XIX-XX wieku. Autor szeregu prac naukowych (m.in. The 

Ukrainian Question. The Russian Empire and Nationalism 4n the Nineteenth Century, 

Budapest 2003), stypendysta m.in. Polskiej Akademii Nauk i Fundacji Sorosa. 
 

 

 

II Panel: Wojska wyszły – co zostało? Doświadczenie Polski i Niemiec 
 

Moderator: Cornelius Ochmann 

 

Dyskutanci: 

 

1. dr Jörg Morré 

2. gen. Zdzisław Ostrowski 

3. Krzysztof Mroziewicz 

 

 

 

Cornelius Ochmann (ur. 1964) – politolog niemiecki, specjalista w sprawach Europy 

Środkowej i Wschodniej, zwłaszcza Polski, Rosji, Ukrainy i Białorusi, były ekspert Fundacji 

Bertelsmanna, aktualny (od 2013 r.) szef Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej ze strony 

niemieckiej. 
 

 

Dr Jörg Morré (ur. 1964) – historyk niemiecki, od 2009 roku dyrektor Muzeum Niemiecko-

Rosyjskiego (Deutsch-Russisches Museum) w Berlinie. Wykładowca Uniwersytetu 

Technicznego w Dreźnie w latach 1999-2009 na Wydziale Historii Europy Wschodniej, 

specjalista w dziedzinie historii radzieckiego aparatu represji w powojennych Niemczech, 

autor artykułów i książek z tej dziedziny. 

 

Gen. Zdzisław Ostrowski (ur. 1933) – generał brygady Wojska Polskiego. Był słuchaczem 

(1951-52), a następnie nauczycielem w Oficerskiej Szkole KBW w Legnicy. Ukończył 

Akademię Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych ZSRR i Akademię Sztabu Generalnego w 

Warszawie (gdzie również wykładał). Dowodził jednostkami wojskowymi w całej Polsce, 

otrzymał liczne odznaczenia. W październiku 1990 roku został pełnomocnikiem Rządu RP ds. 

Pobytu Wojsk Radzieckich w Polsce i przewodniczącym Delegacji Polskiej w Polsko-

Rosyjskiej Komisji Mieszanej. Negocjował warunki wycofania wojsk radzieckich i kierował 

operacją ich wycofania.  



 

Krzysztof Mroziewicz (ur. 1945) – publicysta. Wieloletni korespondent wojenny PAP, pisał 

relacje m.in. z Panamy, Kuby, krajów Azji. Jest członkiem redakcji tygodnika „Polityka”, 

komentatorem spraw międzynarodowych. W latach 1996-2001 był ambasadorem Polski w 

Indiach, Sri Lance i Nepalu. Wykłada m.in. na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych 

Uniwersytetu Warszawskiego. Jest autorem wielu książek reporterskich (m.in. Dziennikarz w 

globalnej wiosce, Bezczelność, bezkarność, bezsilność. Terroryzmy nowej generacji). 

Otrzymał wiele nagród i odznaczeń, m.in. Złoty Medal Uniwersytetu Wrocławskiego i 

honorową legitymację Polskiej Agencji Prasowej. 
 

 

* 
 

 

13 września, piątek, godz. 13.30, Teatr Modrzejewskiej – Scena im. 

Ludwika Gadzickiego 

 

Prezentacja działalności Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia 
 

 

* 
 

 

13 września, piątek, godz. 18.00 i 19.30, Teatr Modrzejewskiej – Scena im. 

Ludwika Gadzickiego  
 

Pokaz filmu dokumentalnego Europa Środkowa idzie na wolność (2013) 

 

Scenariusz i realizacja: Mirosław Jasiński 

Zdjęcia: Tomasz Michałowski, Łukasz Sołtysik 

Montaż: Mateusz Duzinkiewicz 

 

 

Film przedstawia kluczowe wydarzenia polityczne w Polsce, Czechosłowacji i na 

Węgrzech na początku lat 90., które między innymi doprowadziły – po niełatwym procesie 

negocjacji – do usunięcia wojsk radzieckich z całego regionu. Pokazuje również, jak w 

warunkach kruchej, świeżo zdobytej niepodległości współpraca ruchów opozycyjnych oraz 

prywatne często kontakty działaczy przyczyniły się do wyrwania Europy Środkowej spod 

wpływów Związku Radzieckiego. 

Mirosław Jasiński, scenarzysta i reżyser filmu, jest historykiem sztuki, dyplomatą, 

współtwórcą Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Uniwersytecie Wrocławskim, 

inicjatorem podziemnego ruchu „Solidarność Polsko-Czechosłowacka”, byłym dyrektorem 

Instytutu Polskiego w Pradze (2001-2006) i aktualnym – Galerii Miejskiej we Wrocławiu. 

Zrealizował filmy dokumentalne Czechy po pięciu latach (1994) oraz Gry leśne, uliczne i 

piwniczne (1999). 

 
 

* 
 



13 września, piątek, godz. 18.00 i 19.30, Teatr Modrzejewskiej – Scena na 

Nowym Świecie 

 
Teatr.doc w Moskwie 

 

Rzeczy 
 

dramaturgia – Jekaterina Bondarenko 

reżyseria – Tałgat Batałow 

scenografia – Dmitrij Ablin, Marija Morozowa 

aktorzy – Sergiej Gałachow, Oleg Kamienszykow, Aleksiej Masłodudow, Sergiej 

Owczinnikow 

 

 

Spektakl Rzeczy jest pokłosiem wizyt dokumentacyjnych moskiewskich artystów w 

Legnicy. „Rozmawialiśmy z wieloma ludźmi kilku pokoleń i mam wrażenie, że mamy szansę 

opowiedzieć historie, których sami nawet nie znacie” (Tałgat Batałow) 

Rzeczy to opowieść podzielona na obrazy. Każdy z nich jest poświęcony konkretnemu 

przedmiotowi, który wiąże się z Legnicą z czasów stacjonowania tu wojsk radzieckich, wiąże 

losy polskie i rosyjskie. W ten sposób ukażemy nie tylko ekonomiczny, ale także 

emocjonalny charakter relacji rosyjsko (radziecko)-polskich w Legnicy. Będziemy 

obserwować zmianę postrzegania tych przedmiotów, które miały inne znaczenie 60, a inne 20 

lat temu, dzisiaj zaś ulegają demitologizacji lub wręcz przeciwnie, nabierają nowych, 

zaskakujących znaczeń. Spróbujemy odkryć historię, której są ucieleśnieniem. 

Przedstawienie opowie również o samych twórcach– rosyjskich artystach. Są wśród 

nich osoby z polskimi korzeniami, ale nie tylko one mają swój własny pogląd na temat Polski 

i wspólnej historii naszych dwóch narodów.  

 

 

Teatr.doc (czyli „dokumentalny”) to jeden z najgłośniejszych teatrów rosyjskich ostatnich 

lat. Założony w 2002 roku, często posługuje się metodą verbatimu, czyli dosłownego zapisu 

rzeczywistości. Z prywatnych rozmów i oficjalnych komunikatów, z zapisu autentycznych 

ludzkich losów tworzy spektakle sytuujące się na pograniczu sztuki i analizy społecznej. Jako 

jedyny w Rosji sięga po tematy niewygodne dla władz: wojnę czeczeńską, kulisy operacji 

terrorystycznych, narastanie ksenofobii, manipulowanie opinią publiczną, katastrofalną 

sytuację w służbie zdrowia. Artyści Teatru są laureatami prestiżowych nagród, gościli w 

wielu krajach Europy. Podczas I Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „Miasto” w 

Legnicy (2007) miała miejsce premiera spektaklu 1612, który Teatr.doc przygotował we 

współpracy z wrocławskim teatrem Ad Spectatores. 

 

* 
 

 

 

14 września, sobota, godz. 20.00, Park Miejski 
 

 

Koncert zespołu LENINGRAD 
 



Leningrad to założona w 1997 roku legendarna grupa, której liderem jest charyzmatyczny Siergiej 

„Sznur” Sznurow. Charakterystyczna dla tego zespołu jest różnorodna, często „ostra” muzyka, z 

użyciem dużej liczby instrumentów dętych, oraz buntownicze, wulgarne teksty w poetyce tzw. 

„alkoholowego egzystencjalizmu”, które obok ekscentrycznych, prowokacyjnych zachowań na scenie 

i poza nią wywoływały kontrowersje, a zarazem przyniosły zespołowi wielką popularność. Twórczość 

Leningradu stała się manifestem pokolenia walczącego z ponurym, niedemokratycznym obliczem 

współczesnej Rosji – kraju, gdzie ucieczką przed beznadzieją codzienności jest jedynie wódka i seks. 

 

 

* 
 

 

15 września, niedziela, godz. 12.00, Caffe Modjeska 

 

Raport z podzielonego miasta  

 

Prezentacja wyników badań etnograficznych Legnica – pamięć podzielonego 

miasta z lat 2010-2013, przeprowadzonych przez dr Zuzannę Grębecką i jej 

studentów 
 

Dr Zuzanna Grębecka jest etnologiem i kulturoznawcą. Wykłada w Instytucie Kultury Polskiej 

Uniwersytetu Warszawskiego. Oprócz mechanizmów pamięci i świadomości współczesnych 

legniczan w kontekście wspomnień o Armii Radzieckiej bada mentalność obywateli PRL i ogólnie 

życie kulturalne i duchowe krajów komunistycznych. Jest autorką artykułów naukowych i książek 

(m.in. Słowo magiczne poddane technologii: magia ludowa w praktykach postsowieckiej kultury 

popularnej, 2006) oraz współautorką podręczników akademickich i tomów zbiorowych itp. (np. 

Popkomunizm. Doświadczenie komunizmu a kultura popularna, 2010; Komunistyczni bohaterowie, t. 

I, 2011, t. II, 2013). 

 

 

* 
 

 

15 września, niedziela, godz. 15.00, Teatr Modrzejewskiej – Scena im. 

Ludwika Gadzickiego 
 

 

KINO TEATRALNE 
 

 

BALLADA O ZAKACZAWIU 

 

Scenariusz TV i reżyseria: Waldemar Krzystek 

Zdjęcia: Tomasz Dobrowolski  

Scenografia: Małgorzata Bulanda 

Muzyka: Bartek Straburzyński 

 

Prapremiera: 6 stycznia 2002 r., TVP 2, Studio Teatralne „Dwójki”. 

 

Telewizyjna wersja legendarnego przedstawienia, które zdobyło liczne nagrody i 

rozsławiło legnicką scenę w całej Polsce. Ballada o Zakaczawiu to dowcipna, łotrzykowska 



opowieść o bandzie rzezimieszków, w czasach PRL trzęsących całą dzielnicą, ale też hymn na 

cześć marzeń, lojalności, wierności zasadom. Ballada o Zakaczawiu pozostaje do dziś 

przedstawieniem, które zgromadziło przed ekranami najliczniejszą widownię w dziejach 

teatru telewizji. 

 

 

MAŁA MOSKWA 

 

Scenariusz i reżyseria: Waldemar Krzystek 

Zdjęcia: Tomasz Dobrowolski 

Scenografia: Tadeusz Kosarewicz 

Muzyka: Zbigniew Karnecki 

 

Obsada: Swietłana Chodczenkowa, Lesław Żurek, Dmitrij Uljanow i inni 

 

Prapremiera: 17 września 2008 roku, kino „Ognisko” w Legnicy 

 

Obsypana nagrodami w Polsce i Rosji opowieść o zakazanej miłości Rosjanki i Polaka 

w Legnicy 1968 roku, tuż przed inwazją na Czechosłowację. Najlepszy dotąd filmowy portret 

„Małej Moskwy”, stworzony przez reżysera, który dzieciństwo i młodość spędził w Legnicy, 

w bliskim sąsiedztwie garnizonu.  

 

 

WSCHODY I ZACHODY MIASTA 

 

Scenariusz TV: Robert Urbański 

Reżyseria: Jacek Głomb 

Zdjęcia: Arkadiusz Tomiak  

Scenografia: Małgorzata Bulanda 

Muzyka: Paweł Moszumański 

 

Premiera: 4 grudnia 2005 r., TVP 2, Studio Teatralne „Dwójki”. 

 

Mozaikowy, epicki obraz historii XX wieku oglądanej z perspektywy sceny w 

Legnicy. Oparta w dużej mierze na materiale faktograficznym opowieść o mieście i teatrze, w 

których splotły się losy Niemców, Polaków, Rosjan i Żydów. 

Większość zdjęć nakręcono w zabytkowym budynku legnickiego teatru, w miejscach 

na co dzień niedostępnych widzom: na scenie, widowni, w garderobach, foyer, maszynowni i 

piwnicach. 


