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Koncerty online, wywiady, wspomnienia, 
wirtualne zabawy dla rodzin, różne cie-
kawostki i sposoby na ciekawe spędzanie  
czasu w domach oraz wycieczki - to wszyst-
ko znajdziecie w sieci, dzięki działaniom Le-
gnickiego Centrum Kultury.
LCK mądrze wyszło naprzeciw ogranicze-
niom: skoro nie może organizować wyda-
rzeń kulturalnych na żywo, zapewniło je 
w internecie.  I to w takiej ilości, i tak cie-
kawych, że trudno byłoby ich doświadczyć 
nawet na żywo! Jest dużo, fajnie, różnorod-
nie. Tylko korzystać!
Przede wszystkim – Legnickie Centrum 
Kultury prowadzi na Facebooku aż kilkana-
ście fanpage`y. To strony związane m.in. ze 
światowej klasy konkursem dla  twórców 
satyry, czyli  Satyrykonem, z ogólnopol-
skim, jednym z najważniejszych w kraju  
festiwali muzyki chóralnej Legnica Can-
tat, z jednymi z najbardziej z liczących się  
w Polsce warsztatów animacji czyli Legnic-
ką Akademią Filmową, czy z robiącym w 
kraju brawurową karierę Centrum Seniora,  

z sięgającą po coraz ważniejsze laury  
Legnicką Dziecięco – Młodzieżową Orkie- 
strą Dętą czy z nowym, ale już bardzo po-
pularnym fanpage`m Folklor w LCK, gdzie  
znajdziecie ważne i ciekawe wydarzenia 
związane z dolnośląskim folklorem: prezen-
tacje ciekawych zespołów, ludzi, zdarzeń.
Legnickie Centrum Kultury zaprasza także 
na Kulturamę – czyli cykliczny program te-
lewizyjny, dostępny na głównym fanpage`u 
LCK, gdzie prezentujemy ciekawe wyda-
rzenia kulturalne z lekkim przymrużeniem 
oka. Dzięki Kulturamie nie tylko dowiecie 
się tego, co słychać w legnickiej kulturze, 
ale też m.in. poznacie  od kuchni kulisy or-
ganizacji ważnych dla miasta imprez czy 
tajniki muzycznych instrumentów, dzięki 
którym możemy zapewniać Wam atrakcje 
podczas naszych wydarzeń.
Legnickie Centrum Kultury skupia się  
w tych niełatwych czasach nie tylko na lo- 
kalnej kulturze. Mamy bowiem świado-
mość, że bodaj każdemu z nas brakuje 
weekendowych wyjazdów, wycieczek i 

atrakcji. Dlatego na stronie internetowej 
lck.art.pl zapraszamy Was nie tylko na kon-
certy i wydarzenia kulturalne z całego kraju  
i świata, które możecie obejrzeć online  
– ale zapraszamy Was także na wirtualne 
wycieczki, dzięki którym zwiedzicie w sieci 
wiele ciekawych miejsc w kraju i za grani-
cą! Dzięki temu, gdy życie wróci do normy, 
będziecie już wiedzieli dokąd się udać na 
wakacyjny wypad.
Bądźcie z nami! LCK zaprasza

KULTURA, KULTURAMA  
I WYCIECZKI W SIECI! 

 > Z powodu pandemii, kultura musiała przenieść się tymczasowo  
do internetu. Ale to wcale nie oznacza nudy! Najlepszym przykładem 
są działania Legnickiego Centrum Kultury.            

 

 > Rysowanie / malowanie / pisanie / obrazowanie. Tak malarstwo  
z ducha rysunku, technikę, ale i energię artystyczną Henryka  
Cześnika de�niuje znany krytyk sztuki, Bogusław Deptuła.

Wystawa malarstwa Henryka Cześnika „Niebezpieczne zabawy” to zbiór prac   
z ostatnich 15 lat przygotowany  przez Państwową Galerię Sztuki w Sopocie, we 
współpracy z Agencją Zegart Jerzego Zegarlińskiego.
Henryk Cześnik pochodzi z Sopotu, a od 2003 roku jest profesorem Akademii 
Sztuk Pięknych w Gdańsku, gdzie prowadzi malarską pracownię dyplomującą 
na Wydziale Malarstwa i Gra�ki.
W sztuce Henryka Cześnika najwięcej jest wspomnień, obecne są cytaty z rze-
czywistości, opowieści o rzeczach podpatrzonych na ulicy, które przeplata-
ją się z odniesieniami do historii malarstwa, do historii sztuki. Obecna w jego 
malarstwie wielowymiarowość sprawia, że opowiadane historie stanowią żywą 
narrację, którą na nowo odkrywać będziemy podczas wystawy prezentowanej  
w Galerii.

 Wystawa prac Henryka Cześnika „Niebezpieczne zabawy”  
 będzie prezentowana w Galerii Sztuki od 26 czerwca do 16 sierpnia.
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egnicki Satyrykon nie zwiódł. 
Impreza, która przetrwała stan 
wojenny a nawet zmianę ustro-
ju dała radę i zarazie. Na legnicką 

publiczność czekają kapitalne dzieła naj-
wybitniejszych twórców satyry z całego  
świata. Poza główną wystawą konkursową,  
w przeddzień ogólnonarodowej kwaran-
tanny proroczo zatytułowanej „Samotnośc” 
organizatorzy proponują świetne wystawy 
autorskie i tematyczne. 
Jest na co popatrzeć!

>  MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA 
 SATYRYKON - LEGNICA 2020 
 Termin: 6 czerwca - 30 sierpnia
 Miejsce: Muzeum Miedzi, ul. Św. Jana 
 Bilety / wstęp wolny 
Wystawa pokonkursowa, której tematem 
wiodącym jest „SAMOTNOŚĆ”. Druga kate-
goria konkursu to ŻART i SATYRA. Otwarta 
formuła konkursu pozwala wziąć udział 
w konkursie wszystkim adeptom sztuki, 
młodym artystom, studentom szkół arty-
stycznych i seniorom oraz profesjonalistom 
i amatorom. Sednem legnickiego Satyry-
konu jest prezentacja i dokumentacja po-
szukiwań polskiej i obcej satyry w sztukach 
plastycznych. Grand Prix Satyrykonu 2020 
zdobyła rzeźba Norberta Sarneckiego, 
przedstawiająca żyrafę na łyżwach - sym-
bol anomalii klimatycznych.

>  JOANNA LORENC 
 i ADAM TREPCZYŃSKI 
 - najlepsze debiuty Satyrykonu 2020
 Termin: 6 czerwca - 29 sierpnia
 Miejsce: Galeria Satyrykon, Rynek
 Wstęp wolny
Debiuty to nagrody dodatkowe dla laure-
atów SATYRYKONU. W tym roku przyznano 
dwie nagrody. Dla autora najlepszego de-
biutu i autora studenckiego debiutu.
Joanna Lorenc jest studentką Uniwersy-
tetu Śląskiego w Cieszynie. Swoje prace 
prezentowała m.in. na Międzynarodowym 
Biennale Rytownictwa w Sarcelles (Francja, 
2019). Jest też laureatką nagrody Fundacji 
Satyrykon im. Andrzeja Tomiałojcia (Saty-
rykonu 2020).
Adam Trepczyńki swobodnie porusza się 
w świece satyry od 2003 roku. Publikuje ry-
sunki w czasopismach (m.in. Titanic i Stern), 
wystawia swoje prace w galeriach (Carica-
tura w Kassel, Cartoonfabrik w Berlinie, Ga-
leria Szyperska w Poznaniu). Jest zdobywcą 
nagród m.in. Dyrektora Muzeum Karykatu-
ry w Warszawie (Satyrykon 2020) oraz Nie-
mieckiej Nagrody Karykatury (2005, 2008).

>  ALI MIRAEE 
 „SZTUKA UŚMIECHU I REFLEKSJI”
 Termin: 12 czerwca - 25 lipca
 Miejsce: Galeria RING, Rynek 
 Wstęp wolny
Ali Miraee, irański rysownik i ilustrator, lau-
reat nagrody Grad Prix Satyrykonu 2019. 
Artysta o określonym, wyrazistym stylu. 
Wystawa prezentuje kolekcję wybranych 
prac z jego aktywności artystycznej. To 
zbiór czysto humorystycznych ale też 

REFLEKSYJNYCH rysunków, których tema-
tem wiodącym jest religia, śmierć, wolność 
czy dyktatura. Porusza w nich zagadnienia 
natury �lozo�cznej i politycznej. 

>  „WIWAT AKADEMIA „
 300 lat Akademii Rycerskiej
 Termin: 9 - 30 czerwca
 Miejsce: Rynek
 Wstęp wolny
Wystawa nietuzinkowo, w krzywym zwier-
ciadle, z satyrycznym przymrużeniem oka 
prezentuje historię i współczesność budow-
li, która od ponad 300 lat dumnie wznosi się  
w sercu miasta. 

MIMO KORONY - SATYRYKON MAMY! 

 > Tegoroczny Satyrykon miał być głośny i radosny. Zatrzymała go pandemia, ale nie do końca się poddał  
- w czerwcu będziemy mogli stanąć „twarzą w twarz” z dziełami najwybitniejszych twórców gatunku.                  

L

Kilkaset satyrycznych dzieł czeka na widzów

>  TOMASZ BRODA 
 „Bookface - księga twarzy 
 pisarzy”
 Termin: 12 czerwca - 31 sierpnia
 Miejsce: Teatr Modrzejewskiej, 
 Wstęp wolny
„BOOKFACE czyli księga twarzy pisarzy” 
próbuje sprostać wyzwaniu: pisarska 
klasyka kontra internetowo-popkul-
turowa sieczka. Karykaturalna forma  
i żartobliwa narracja są ambalażem 
dla krótkiego, subiektywnego stresz-
czenia wiedzy o światowej literaturze. 
Na wystawie znajdziemy portrety li-
terackich znakomitości pokazanych  
z ich słabościami i fobiami. Będą to wi-
zerunki m.in. Dantego Alighieri, Fran-
za Kafki, Hansa Christiana Andersena, 
Gertrudy Stein, Tomasza Manna. 
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o jedyne w swoim rodzaju uczucie, 
gdy człowiek zbliża się do miejsca, 
z którym związanych jest tyle wiel-

kich wydarzeń. Przed oczami stanęli nam 
Tatarzy, którzy zapisali się w pamięci rokiem 
1241, (..) przywołane zostały obrazy wojny 
siedmioletniej, a Kaczawa mruczała swą 
pieśń, która z pokolenia na pokolenie jesz-
cze długo będzie wybrzmiewać. Takie słowa  
o widoku miasta, które ujrzał po raz pierw-
szy zapisał oczarowny jego krajobrazem 
gdański nauczyciel Friedrich Wilhelm Carl 
Wisselinck w dzienniku podróży z 1825 
roku. 
Panoramy Legnicy gromadzone od dzie-
sięcioleci w legnickim Muzeum Miedzi to 
niezwykły zapis historii miasta i wielka 
opowieść o skomplikowanych losach jego 
zabytków.  Na prezentowanej w salach Aka-
demii Rycerskiej wystawie po raz pierwszy 
zobaczyć można najcenniejsze eksponaty z 
bezcennej kolekcji widoków miasta sprzed 
1945. Ekspozycja przedstawia ikonogra-
�ę Legnicy od końca XVI wieku do II woj-
ny światowej i jest dopełnieniem pokazu  
„Legnica. Obraz miasta w sztuce współcze-
snej” z 2012, gdzie przedstawiono prace 
powstałe po 1945 roku.  
Wystawa składa się z dwóch części. Pierw-
sza zawiera uporządkowany chronolo-

 > Od momentu założenia Muzeum Miedzi gromadzi dawne i współczesne widoki miasta. Obecnie zbiór liczy 
około 200 prac gra�cznych i malarskich, powstałych w okresie od XVI do XXI wieku. 

DAWNA LEGNICA - OBRAZY MIASTA 
z kolekcji Muzeum Miedzi

T

> Legnica. Panorama miasta od północy, zabawy na zamarzniętym trzęsawisku, 1866/1887. Staloryt 
i akwaforta na stali autorstwa Georga Pommera (1815-1873), według rysunku Theodora Blätterbauera 
(1823-1906). Ze zbiorów Muzeum Miedzi w Legnicy.

gicznie zespół panoramicznych wedut 
Legnicy, druga widoki najważniejszych  
budowli miasta, zamek, ratusz, kościoły. 
Prezentację otwiera najstarsza w zbiorach 
weduta, ukazująca Legnicę jako stolicę księ-
stwa. Miedzioryt pochodzi z atlasu Georga 

Brauna i Franza Ho-
genberga wydanego  
w Kolonii w 1618 roku. 
Natomiast z 1625 
roku pochodzi nie-
codzienny wizerunek 
Legnicy opatrzony 
manifestem - łacińską 
sentencją z pochwałą 
pracy i potępieniem 
lenistwa, która wie-
le mówi o cnotach (i 
wadach...) mieszczan 
XVII-wiecznej, prote-
stanckiej Legnicy.
Obrazy miasta często 
nawiązywały również 
do ważnych wyda-
rzeń historycznych. 
Słynny szwajcarski 
sztycharz Matthäeus 
Merian jest autorem 
innego miedziorytu, 
gdzie zarys budowli 
miasta widnieje w tle 
panoramy pola bitwy 
stoczonej w czasie 
wojny trzydziesto-
letniej, 13 maja 1634 

roku. To jeden z wielu widoków „bitew-
nych” które upamiętniały zarys miasta. 
Pierwsze z nich wiążą się z przedstawienia-
mi bitwy z Mongołami w 1241 roku
Panoramy miasta uwieczniały również inne, 
katastrofalne wydarzenia w historii mia-
sta.  Najdramatyczniejsze z nich to widok 
Legnicy podczas wielkiego pożaru w dniu  
3 maja 1672 roku. Według współczesnych 
kronik ogień zaprószony został na ul. Zam-
kowej, objął większą część ulicy Grodzkiej, 
ulice Środkową, NMPanny, św. Piotra, część 
Rynku. Silny wiatr przeniósł płomienie aż za 
wały w okolicach ulicy Jaworzyńskiej. 
Na szczególną uwagę zasługują trzy gra�-
ki wykonane na podstawie rysunków Frie-
dricha Bernharda Wernera uważanego za 
jednego z najwybitniejszych europejskich 
topografów doby nowożytnej.

> Ernst Wilhelm Knippel (1811-1900). Widok miasta ze Wzgórza Złotoryjskiego, 
ok. 1875 r. Litogra�a barwna ze zbiorów Muzeum Miedzi w Legnicy.

Miejsce: Muzeum Miedzi, sale 
Akademii Rycerskiej
Wstęp:  od środy do niedzieli,  
w godz od 12.00 do 16.00
Bilety - 10, 6 zł, wstęp bezpłatny 
w każdą sobotę oraz pierwszą 
środę miesiąca. 

Wystawa DAWNA LEGNICA 
Obrazy miasta z kolekcji 
Muzeum Miedzi
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LEGNICKIE SPACERY 
HISTORYCZNE 
powracają wirtualnie

 > Zachęcone popularnością pierwszej edycji Legnickich Spacerów  
Historycznych Muzeum Miedzi, postawowiło kontynuować spotkania 
z historią i zabytkami miasta online. 

> Panorama Legnicy, 1850 r.  Staloryt koloro-
wany Carla Würbsa (1807-1876) według rysunku 
Ludwiga Rohbocka (1820-1876). 
Ze zbiorów Muzeum Miedzi w Legnicy.

Szczegółowe rysunki śląskiego mistrza do 
dzisiaj są bardzo ważnym źródłem wiedzy 
dla historyków sztuki i konserwatorów za-
bytków.  
Wiek dziewiętnasty reprezentują na wysta-
wie gra�ki działających na Śląsku  twórców 
współpracujących z czasopismami i wy-
dawcami książek o tematyce historycznej. 
Friedrich Gottlob Endler, Carl Friedrich 
Stuckardt, Friedrich August Tittel, Carl 
Würbs  a także inni czasem anonimowi ar-
tyści utrwalali Legnicę swoich czasów.
Z artystycznego środowiska Kowar pocho-
dził Ernst Wilhelm Knippel, autor barwnej 
litogra�i ukazującej Legnicę od zachodu, ze 
Wzgórza Złotoryjskiego, około 1875 roku. 
Na pierwszym planie po prawej widocz-

ne kominy cegielni Siegeshöhe powsta-
łej w 1865 roku. Litogra�a innego autora 
Gustawa Franka, przedstawia miasto od 
południowego zachodu wraz z zabudową 
Przedmieścia Złotoryjskiego. 
Ozdobą kolekcji są dzieła Theodora Blät-
terbauera najwybitniejszego legnickiego 
malarza XIX wieku: miedzioryt z widokiem 
Legnicy z mostu na Czarnej Wodzie oraz wi-
dok miasta od północy, na którym uwiecz-
niono mieszkańców na ślizgawce ...czyli 
zamarzniętym trzęsawisku w pobliżu Czar-
nej Wody.  Na szczególną uwagę zasługują 
dzieła tego twórcy przedstawiające kościo-
ły Św. Piotra i Pawła i Mariacki przed neogo-
tyckimi przebudowami.
Wiek dwudziesty reprezentuje akwaforta  
z 1923 roku legnickiego artysty i nauczycie-
la Waltera Bayera ukazująca romantyczny 
widok podlegnickich łąki z majaczącą na 
horyzoncie sylwetką miasta oraz wykonany  
w 1942 r., przez Ericha Feyerabenda portret 
miasta widziany z dachu dzisiejszej kurii bi-
skupiej, wówczas Auguste-Viktoria Schule.
Widoki miasta uzupełnia szereg gra�k oraz 
obrazów przedstawiających jego zabytki: 
zamek, kościoły, Rynek, Stary Ratusz, Aka-
demię Rycerską.  

Zainaugurowany w zeszłym roku cykl spa-
cerów miejskich prowadzonych przez ba-
daczy z Muzeum Miedzi zyskał liczne gro-
no sympatyków. Dzięki do�nansowaniu 
ze środków Narodowego Centrum Kultury  
w ramach programu „Kultura w sieci” le-
gnicccy muzealnicy w tym roku ponownie 
wyruszą w miasto.  Tym razem jednak spa-
cery odbędą się wirtualnie. Dzięki nowej, 
internetowej inicjatywie Muzeum zarówno 
miłośnicy zabytków z Legnicy jak i również 
publiczność z całego kraju obejrzą wspa-
niałe legnickie zabytki, poznają historię 
oraz tajemnice miasta. Zaletą wirtualnych 
spacerów jest to, że można się do nich do-
łączyć w każdym momencie i w każdym 
miejscu. Wysokiej jakości zdjęcia oraz nar-
racja prowadzona przez badaczy legnickie-
go Muzeum pozwolą nam odkryć na nowo 
miasto, pokazać jego  ukryte oblicze, przy-
wrócić zapomniane historie. 

> SIERPIEŃ
 Znany i mniej znany.  
 Legnicki Tarninów 
Urokliwa dzielnica zamieszkana 
przez elity miasta: urzędników, prze-
mysłowców, kupców oraz przed-
stawicieli wolnych zawodów do 
dziś zachwyca. O skomplikowanej  
niemiecko-radziecko-polskiej histo-
rii  dzielnicy oraz jej mieszkańcach  
opowie historyk Konrad Byś.

> SIERPIEŃ
 Z kościoła dworskiego  
 do kościoła dworskiego
Historyk sztuki, Łucja Wojtasik-Se-
redyszyn opowie o historii dwóch 
świątyń miasta: Kościoła Mariackiego 
i św. Jana Chrzciciela, gotyckiej i baro-
kowej, które służyły chwale i pamięci 
najdłużej panującej linii Piastów. 

Są w Legnicy obiekty i przestrzenie niedo-
stępne dla zwiedzających, miejsca, które 
mijamy codziennie, nie znając ich niezwy-
kłej historii. Dzięki wirtualnym legnickim 
spacerom historycznym będziemy mogli 
poznać ich sekrety.

>  CZERWIEC 
 Tajemnice Lasku 
 Złotoryjskiego 
Dyrektor Muzeum Miedzi, Marcin 
Makuch opowie o historii dawnego 
Lasku Mieszczańskiego, ulokowanych 
tu cegielniach, trzech zapomnianych 
pomnikach oraz historii szpitala woj-
skowego i Wzgórza Zwycięstwa. 
 
>  CZERWIEC
 Śladami znanych legniczan
Historyk, Marek Żak zabierze uczest-
ników na wirtualny spacer po cmen-
tarzu. Będzie to okazja do opowieści  
o artystach, badaczach, duchow-
nych i pedagogach, którym przyszło 
żyć oraz pracować w powojennej  
Legnicy. 

>  LIPIEC 
 Historia zamku legnickiego  
 i jego władców
Dr Tomasz Stolarczyk, archeolog  
przedstawi niezwykłe dzieje zamko-
wego wzgórza oraz opowie o jego 
władcach.

WIRTUALNE
LEGNICKIE SPACERY

HISTORYCZNE 
2020
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> „W pracowni artysty” 
 Cykl prezentujący artystów przy pracy w ich pracowniach 
17 czerwca (środa), godz. 15.00 
24 czerwca (środa), godz. 15.00
 
 > „Kulturalny �lm na weekend” 
 Cykl prezentujące �lmy zarówno dokumentalne  
 jak i fabularne odnoszące się do świata sztuki 
5, 12, 19, 26 czerwca (piątek), godz. 15.00

> Otwarta Pracownia Sztuki  
 Cykl warsztatów instruktażowych uczący,
 jak wykonać m.in. biżuterię techniką sutaszu, 
 z użyciem wełny czesankowej, �lcu, itp. 
1, 5, 12, 19, 23, 26 czerwca (zawsze w piątki  
oraz wyjątkowo w Dzień Dziecka i Dzień Taty), godz. 15.00

 > Legnicki Festiwal SREBRO 
 „Skarby Kolekcji” - prezentacja wybranych prac z Między-
 narodowej Kolekcji Współczesnej Sztuki Złotniczej 
1, 8, 15, 22, 29 czerwca (poniedziałki), godz. 15.00

> Legnicki Festiwal SREBRO 
 Prezentacja wybranych wydawnictw oraz wystaw  
 organizowanych w ramach Legnickiego Festiwalu SREBRO 
3, 10, 17, 24 czerwca (środy), godz. 15.00

> Legnicki Festiwal SREBRO 
 Cztery Dekady Przez SREBRO
 Pokaz archiwalnych zdjęć dokumentujących festiwal 
 na przestrzeni lat 
1, 20 czerwca (piątki), godz. 15.00

 > Legnicka galeria zaprasza miłośników sztuki na 
spotkania w sieci. Będzie można wirtualnie zajrzeć 
do pracowni artystów, przeczytać ciekawostki ze 
świata kultury i sztuki, obejrzeć niepublikowane 
dotąd materiały archiwalne i katalogi. Otwarta   
Pracowni Sztuki zaprasza na twórcze warsztaty  
online dla dzieci i młodzieży.

Z Galerią Sztuki

2.06  Miedź Legnica vs. Stal Mielec 

5.06  Wigry Suwałki vs. Miedź Legnica

13/14.06  Miedź vs. Podbeskidzie Bielsko-Biała

17.06  Olimpia Grudziądz vs. Miedź Legnica

20/21.06  Miedź vs. Bruk Bet Termalica Nieciecza

27/28.06  Miedź Legnica vs. Warta Poznań

1.07  Puszcza Niepołomice vs. Miedź Legnica

4/5.07  Miedź Legnica vs. GKS Tychy

11-12.07  Stomil Olsztyn vs. Miedź Legnica

16.07  Miedź Legnica vs. GKS Bełchatów

19.07  Radomiak Radom vs. Miedź Legnica

25/26.07  Miedź Legnica vs. GKS Jastrzębie Zdrój

 > Ku radości wszystkich fanów piłka nożna 
wraca do gry! Pierwsza liga rozpocznie się  
2 czerwca od starcia ze Stalą Mielec.  
Do końca lipca na Stadionie Orła Białego 
zawodnicy Miedzi Legnica rozegrają szereg 
spotkań. Póki co rozgrywki będą się odby-
wać bez udziału publiczności.  



owy Dekameron to pierwsza  
w Polsce premiera spektaklu on-
line, przygotowana już po ogło-

szeniu pandemii. Jest realizacją zespołową. 
Składają się na nią nowele i pieśni wybra-
ne z „Dekameronu” – słynnego zbioru stu 
opowieści Giovanniego Boccaccia. Każda z 
nich została opracowana na nowo według 
autorskiej koncepcji aktora, który ją wybrał, 
s�lmował i często też montował, wykorzy-
stując rozmaite środki artystyczne. Ta róż-
norodność to dowód zarówno twórczej siły 
zespołu legnickiego teatru, jak i bogactwa 
wyobraźni Boccaccia – wirtuoza stylu, mi-
strza w konstruowaniu malowniczych po-
staci i humorystycznych wypadków.
„Dekameron” powstał w połowie XIV wie-
ku, w świecie dotkniętym epidemią, jako 
rodzaj duchowej odskoczni, powrotu do 
świata, w którym panował jeszcze ład i 
rozum, a największą siłą sprawczą była mi-
łość. Dziś my, zamknięci w domach, mamy 
szanse skonfrontować z tym dziełem nasze 
doświadczenie epidemii. Pragniemy udo-
wodnić, że „czas zarazy” pomoże nam prze-
trwać właśnie opowieść, w której wspólnie 
odnajdziemy siłę integrującą ludzi przy-
musowo izolowanych, pozbawionych zwy-
kłego punktu oparcia – dotychczasowego 
rytmu życia.
Legnicki „Nowy Dekameron” realizują: Ja-
cek Głomb (opieka reżyserska), Karol Bu-
drewicz (montaż spektaklu), Małgorzata 
Bulanda (opieka scenogra�czna), Łukasz 
Matuszyk (opracowanie muzyczne), Robert 
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LEGNICKI TEATR MODRZEJEWSKIEJ

 > „Nowy Dekameron” czyli historie bez cenzury to pierwsza w Polsce premiera spektaklu online zrealizowana 
po ogłoszeniu pandemii. Aktorzy Teatru Modrzejewskiej udowodnili nim, że „czas zarazy” można przetrwać 
dzięki opowieści, w której nawyższą siłą jest - miłość. 

N

z „Dekameronem” Boccacia w sieci

> środa, 10 czerwca, 20:00
 część I
> czwartek, 11 czerwca, 20:00
 część II

> sobota, 20 czerwca, 20:00
 część I
> niedziela, 21 czerwca, 20:00
 część II

> środa, 1 lipca, 20:00
 część I
> czwartek, 2 lipca, 20:00
 część II

Urbański (konsultacje dramaturgiczne),  
Andrzej Janiga (udźwiękowienie). Pomysły, 
realizacje, wykonanie: Magda Biegańska, 
Katarzyna Dworak, Gabriela Fabian, Ewa 
Galusińska, Joanna Gonschorek, Aleksan-
dra Listwan, Zuza Motorniuk, Małgorzata 
Patryn, Magda Skiba, Małgorzata Urbańska, 
Bartosz Bulanda, Rafał Cieluch, Robert Gu-
laczyk, Bogdan Grzeszczak, Mateusz Krzyk, 
Paweł Palcat, Paweł Wolak.
W części spektaklu wykorzystano nowy 
przekład arcydzieła Boccaccia, powstały 
specjalnie na tę okazję. Dokonała go wybit-
na tłumaczka Anna Wasilewska. W pozosta-
łych partiach korzystano ze starego (1930) 
przekładu Edwarda Boyé. 

Kolejne odsłony spektaklu, który 
otrzymał do�nansowanie ze środ-
ków Narodowego Centrum Kul-
tury w ramach programu Kultura 
w sieci będzie można obejrzeć 
na stronie teatr.legnica.pl oraz 
na teatralnym kanale YouTube.  
W czerwcu i lipcu spektakl będzie 
emitowany z napisami dla osób 
niesłyszących.
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