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od 9 do 15 

1 Dla propozycji kredytu na zakup towarów i usług, z karencją w spłacie pierwszej raty na okres 3 miesięcy, oferowanego 
przez Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wyliczenia dla przykładu reprezentatywnego na dzień 
02.01.2019 r.: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 0%; cena towaru 1800 zł; stała stopa oprocentowania 
kredytu 0%; całkowita kwota kredytu 1800 zł; całkowita kwota do zapłaty 1800 zł; całkowity koszt kredytu 0 zł; czas 
obowiązywania umowy: 13 mies., wysokość 10 równych rat miesięcznych 180 zł. Propozycja kredytu dotyczy zakupu 
towarów na kwotę min. 1800 zł i obowiązuje od dnia 06.05.2019 r. do dnia 15.05.2019 r. Niniejsza propozycja nie jest ofertą 
w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Decyzja o przyznaniu i warunkach kredytu z uwzględnieniem oceny aktualnej 
sytuacji Klienta, zostanie podjęta przez Bank. O szczegóły pytaj sprzedawcę lub sprawdź na mediamarkt.pl

RRSO 0%

Takie akcje, 
to ja lubię!

mediamarkt.pl

RATY 0%
1

Pierwsza rata 
po wakacjach

przy zakupie za min. 1800 zł

Pornoafera w lubińskiej szkole
Grupa uczniów Zespołu Szkół 
nr 2 w Lubinie włamała się 
na internetowe konto kolegi, 
wykradła jego nagie zdjęcie, 
połączyła je w pornograficzny 
fotomontaż ze zdjęciem jed-
nego z nauczycieli i zamieści-
ła w sieci. Dyrektor Bogdan 
Dudek powiadomił prokura-
turę. Rodzice zamieszanych 
w aferę chłopców twierdzą, 
że dyrektor szykanuje niewin-
nych. Ślą skargi - do władz 
powiatu, kuratorium, rzeczni-
ka praw dziecka.

Wulgarny, sugerujący pe-
dofilskie relacje fotomontaż 
pojawił się pod koniec marca 
na Snapchacie grupy uczniów 
z dwóch klas Zespołu Szkół nr 
2 w Lubinie. Zdjęcie godziło 
w godność jednego z pierw-
szoklasistów oraz pracującego 
w placówce nauczyciela. Przed 
zgłoszeniem sprawy lubińskiej 
prokuraturze, szkoła przepro-
wadziła wewnętrzne śledztwo, 
ale ani autora przeróbki, ani 
osoby, która jako pierwsza 
wrzuciła ją do sieci, nie uda-

ło się jednoznacznie ustalić. 
Uczeń, który padł ofiarą cy-
berprzemocy, wskazał nazwi-
ska kolegów, którzy przysy-
łali mu SMS-y z groźbami. 
Potwierdzono, że użyte do 
fotomontażu zdjęcie zostało 
wykradzione z jego prywatne-
go konta na Facebooku. Dwaj 
drugoklasiści przyznali się, 
że wykradli hasło i login oraz 
udostępnili je innym osobom. 
Trzeci uczeń twierdzi, że on 
tylko skopiował znalezione na 
Snapchacie zdjęcie i udostęp-

nił grupie klasowej. Nic nie 
wie o jego pochodzeniu.

Dyrektor Bogdan Dudek 
podjął zdecydowane kroki, by 
ukrócić cyberprzemoc w swo-
jej szkole. W obecności peda-
goga szkolnego przeprowadził 
rozmowy zarówno z zamiesza-
nymi w aferę uczniami, jak też 
ich rodzicami. Chłopak, który 
udostępnił pornograficzny fo-
tomontaż na snapchacie, zo-
stał wykreślony z listy uczniów. 
Pozostałym "przykręcono śru-
bę": zostali pozbawieni możli-

wości poprawienia kartkówek 
czy sprawdzianów bez zgody 
dyrektora. Rodzice buntują się 
przeciw tym decyzjom. Twier-
dzą, że z ich dzieci zrobiono 
"kozłów ofiarnych".

Matka wydalonego ze 
szkoły pierwszoklasisty po-
skarżyła się Radzie Powia-
tu Lubińskiego. Pisze, że do 
wulgarnego zdjęcia miała do-
stęp większa grupa młodzieży. 
"Mój syn jednak nie myśląc 
racjonalnie skopiował to zdję-
cie i udostępnił na grupie kla-

sowej - czego on bardzo żałuje. 
Syn zrozumiał, że zrobił źle i 
przyznał się do tego, co zrobił, 
niestety Pan Dyrektor postą-
pił z (...) bezwzględnie wręcz 
niehumanitarnie". Skargi na 
Bogdana Dudka piszą też inni 
rodzice. Radni uznali, że nie 
mają odpowiednich kompe-
tencji, aby je rozpatrzyć, więc 
zdali się na osąd Kuratorium 
Oświaty, które bada sytuację w 
Zespole Szkół nr 2.

Piotr Kanikowski

Książę z górnej półki
Fundacja Książę Henryk Pobożny - Obrońca Europy waha 
się, czy konkurs na projekt pomnika na pl. Słowiańskim po-
winien mieć charakter otwarty. - Zastanawiamy się, czy nie 
zaadresować go tylko do uczelni artystycznych albo grupy 
uznanych twórców, aby dzieło miało odpowiednią klasę i nie 
przypominało koszmarnej figury Władysława Jagiełły sprzed 
siedziby ZUS-u - mówi prezes Adam Wierzbicki.                 >>2

Kasa plus dla teatru
- Na sesji 25 kwietnia br. Sejmik Województwa Dolnośląskie-
go na wniosek Zarządu Województwa Dolnośląskiego przyznał 
naszemu teatrowi dodatkowe środki na projekty w wysokości 
blisko 900 tys. zł – dokładnie 872 292 zł. Razem z 1 mln zł, 
pozyskanym z MKiDN oraz UM w Legnicy, daje to kwotę blisko 
1,9 mln zł dodatkowych środków dla Teatru - informuje Mario-
la Hotiuk, szefowa promocji w Modrzejewskiej.                 >>5

Legnica miała  
piękną majówkę
Za nami długi majowy weekend, który obfitował w Legnicy w 
ciekawe i bardzo różnorodne wydarzenia. W dniach 1-5 maja 
było europejsko, patriotycznie, podniośle, ale też rodzinnie, 
zabawowo i rozrywkowo.                       >>2



Adam Wierzbicki ujawnia, 
że jego Fundacja nawiązała już 
w tej sprawie kontakt z jedną 
z akademii sztuk pięknych. Li-
czy, że znajdą się artyści gotowi 
zaprojektować pierwszy w hi-
storii pomnik księcia Henryka 
Pobożnego bez honorarium, 
"po kosztach", dla samego pre-
stiżu i rozgłosu. Jednocześnie 
chciałby, aby było to dzieło o 
wysokich walorach artystycz-
nych. Obiekt, z którego legni-
czanie czuliby dumę, i który 
przyciągałby uwagę turystów.

- Zgadzamy się, że powin-
na to być rzeźba dynamiczna, 
Henryk Pobożny na koniu. 
Rozważaliśmy, co lepsze: co-
kół czy trzymetrowa albo 
czterometrowa kolumna. Tę 
kwestię pozostawimy jednak 
do rozstrzygnięcia artystom - 
informuje Adam Wierzbicki. 
- Jeśli chodzi o materiał, mó-
wimy o mosiądzu. To ma być 
rzecz trwała, a jednocześnie 
generująca minimalne koszty 
eksploatacji.

Wierzbicki obawia się, by 
komisja konkursowa kierując 
się kryteriami ekonomiczny-
mi nie wybrała marnej, ale 
niedrogiej rzeźby Pomysł, aby 
konkurs na projekt pomni-
ka miał charakter zamknięty, 
ograniczony do wąskiej grupy 
artystów, ma w zamierzeniu 
Fundacji zapobiec takiej sytu-
acji, tzn. zapewnić odpowiedni 

poziom zgłoszonych prac.
- Nie chcemy, aby cena 

decydowała o jakości. Zależy 
nam na artystycznym dziele z 
górnej półki - podkreśla pre-
zes.

W następnym etapie - po 
wyłonieniu projektu rzeź-
biarskiego - Fundacja zajmie 
się przygotowaniem projektu 
geodezyjnego i projektu kon-
strukcyjnego. Sama budowa 
będzie skorelowana z przygo-
towywaną przez prezydenta 
Tadeusza Krzakowskiego mo-
dernizacją placu Słowiańskie-
go. Ma zakończyć się w ciągu 
najbliższych dwóch lat.

Fundacja Książę Henryk 
Pobożny - Obrońca Europy 
założyła, że budowa pomnika 
będzie kosztować pół miliona 
złotych. Jeszcze nie ruszyła 
sprzedaż cegiełek, a już wpły-
nęła pierwsza deklaracja wpła-
ty 3 tysięcy złotych na jej kon-
to. Prezes Adam Wierzbicki 
uważa, że zebranie pół miliona 
złotych to realne wyzwanie. 
Fundacja zwróci się o dota-
cję do Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. 
Będzie poszukiwać darczyń-
ców w Polsce i poza jej grani-
cami - głownie w Niemczech, 
Czechach - argumentując, że 
postawienie pomnika Henry-
kowi Pobożnemu to sprawa 
międzynarodowa.

- W 1241 roku chrześci-
jańska Europa po raz pierwszy 
zjednoczyła siły, aby bronić 
się przed najeźdźcą - mówi 
Wierzbicki. W jego mnie-

maniu pomnik mógłby sym-
bolizować te same idee, które 
potem legły u podstaw Unii 
Europejskiej.

Adam Wierzbicki chciał-
by, aby idea upamiętnienia 
poległego w 1241 roku księcia, 
jednoczyła legniczan o róż-
nych poglądach politycznych. 
Podkreśla, że Fundacja dzia-
ła ponad ponad partyjnymi 
podziałami. Ma wsparcie ze 
strony prezydenta Legnicy 
Tadeusza Krzakowskiego, jego 
klubu radnych, radnych Koali-
cji Obywatelskiej oraz Prawa i 
Sprawiedliwości.

Wierzbicki nie ukrywa, że 
emocjonalnie mocno zaanga-
żował się to przedsięwzięcie. 
To on w 2003 roku, gdy na 
placu Słowiańskim jeszcze stał 
Pomnik Wdzięczności Ar-
mii Radzieckiej, przygotował 
uchwałę o postawieniu w tej 
części Legnicy monumentu, 
który upamiętni postać księ-
cia Henryka Pobożnego. W 
2018 roku "dwóch Iwanów" 
ściągnięto z cokołu, a koledzy 
zasugerowali, że powinien do-
prowadzić sprawę do końca. 
Dlatego zdecydował się stanąć 
na czele Fundacji.

- Nie jestem już radnym, 
ale Legnica nie przestała być 
moim miastem. Chciałbym 
dla niej coś po sobie zostawić - 
mówi Adam Wierzbicki.

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI

Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego położonego  w 

Legnicy przy ul. Czarnieckiego 31

Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami  - 
Agnieszka Romanowska -tel. 7672-12-303, pokój 312 III p. oraz warunków przetargu  -Wioletta Mazur- tel. 

7672-12-310. 
Pełne ogłoszenie zamieszczono na www.legnica.eu. w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszono 

na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Legnica.

Lokal i grunt przeznaczony do sprzedaży na własność. 
Przetarg odbędzie się 11.06.2019  r. o godz.12.00

w Urzędzie Miasta Legnicy, pl. Słowiański 8 , sala 318.

Adres nieruchomości
Numer księgi wieczystej

Charakter zabudowy

Oznaczenie nieruchomo-
ści w operacie ewidencji 

gruntów
Numer i położenie lokalu

Skład lokalu Cena lokalu
( w tym 
gruntu)
Wadium

Legnica  ul. Czarnieckiego 
31, KW LE1L/00036017/9
Budynek mieszkalno
-usługowy,5 kondygnacji, 
uzbrojony w sieć gazową, 
wod-kan., energetyczną.

obręb
Kartuzy
dz. nr 204/2
o pow. 179 
m2

lokal użytko
-wy nr 1A
pow.20,41 
m2                          
na parterze

Sala sprzedaży, 50.000,00 zł
             

(1.700,00 
zł)

 5.000,00 zł
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MOJE TRZY
GROSZE

FELIETON 
COTYGODNIOWY

Maryja  
bezbożników

A co jeśli „tęczowa Ma-
ryjka” to prawdziwszy obraz 
Matki Zbawiciela niż por-
tret smutnej reginy z ber-
łem i koroną Polski?

Dzięki św. Mateuszo-
wi ewangeliście wiemy, że 
świątobliwi Żydzi mówili 
o Jezusie: „To żarłok i pi-
jak, przyjaciel poborców i 
grzeszników”. Ich reakcja 
na miłość bardzo przypo-
mina oburzenie niektó-
rych katolików na papieża 
Franciszka, gdy myje nogi 
muzułmanom, klęka przed 
afrykańskimi watażkami 
prosząc o pokój w Sudanie 
Południowym a podczas te-
lewizyjnego show pociesza 
geja: „Nie ma znaczenia, 
kim jesteś i jak żyjesz - nie 
tracisz swojej godności”.

Miesiąc temu w moje 
ręce wpadło stanowisko 
Rady Katolików Świeckich 
przy Biskupie Legnickim 
w sprawie wprowadzonej 
przez władze Warszawy 
Karty praw osób homosek-
sualnych. Zdumiało mnie 
wówczas, jakim cudem w 
inicjatywie na rzecz toleran-
cji i szacunku do człowieka 
dopatrzono się działań „an-
tyludzkich, antykatolickich 
i bluźnierczych”. To samo 
zdumienie odczuwam te-
raz, gdy tęczowa aureola 
na obrazie Matki Boskiej 
Częstochowskiej obraża 
uczucia religijne Polaków 
do tego stopnia, że policja 
decyduje się o szóstej rano 
wejść do mieszkania kobie-
ty, która tak widzi Maryję.  

Chciałbym przypo-
mnieć moim braciom kato-
likom, że Jezus przystawał z 
celnikami i prostytutkami. 
Przedstawiciela pogardza-
nych, nieczystych rytualnie 
samarytan postawił prawo-
wiernym Żydom za wzór 
miłości. Najmocniej ko-
chał grzeszników. Zadrwił 
z posłusznych prawu, gdy 
chcieli ukamieniować ko-
bietę pochwyconą na cu-
dzołóstwie. Nigdy nikogo 
nie potępił ani nie odtrącił.  
Wybaczył swym oprawcom, 
a łotra zabrał prosto z krzy-
ża do nieba. Po zmartwych-
wstaniu, nieludzko tęsknił 
za Piotrem, który się Go 
wyparł. Przychodził jeść 
z uczniami, choć zawiedli 
w godzinie próby i mimo 
wielu cudów wątpili w jego 
obietnice. Naprawdę uwa-
żacie, że Matka kogoś tak 
niesamowitego może być 
zła o kilka radosnych pa-
sków w swojej aureoli?

Piotr Kanikowski

Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza przetarg ustny nieograniczony 

dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej 
położonej Przedmiotem oferty przetargowej 
jest nieruchomość położona w Legnicy przy

 ul. K. Wielkiego 11, działka nr 303/2  
o powierzchni 0,0505 ha,  obręb Kartuzy.                                        

KW LE1L/00098473/5.
Cena wywoławcza 110.000,00 zł + pod. 

VAT. Wadium 11.000,00 zł.
Przetarg odbędzie się 11.06.2019 r. o 

godz.12.30 w  Urzędzie Miasta Legnicy,
Pl. Słowiański  8, pokój nr 318

Szczegółowych informacji na temat ww. 
nieruchomości udziela Wydział Gospodarki 
Nieruchomościami - Ewa Zając, tel. 767212-

300, pokój 314; oraz organizacji przetargu 
- Wioletta Mazur, tel.767212-301, pokój 313. 

Ogłoszenie zamieszczono na www.legnica.
eu.     w Biuletynie Informacji Publicznej 

oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miasta Legnica.

Książę z górnej półki
Fundacja Książę Henryk Po-
bożny - Obrońca Europy waha 
się, czy konkurs na projekt 
pomnika na pl. Słowiańskim 
powinien mieć charakter 
otwarty. - Zastanawiamy się, 
czy nie zaadresować go tylko 
do uczelni artystycznych albo 
grupy uznanych twórców, 
aby dzieło miało odpowied-
nią klasę i nie przypominało 
koszmarnej figury Władysła-
wa Jagiełły sprzed siedziby 
ZUS-u - mówi prezes Adam 
Wierzbicki. 

Za nami długi majowy week-
end, który obfitował w Legni-
cy w ciekawe i bardzo różno-
rodne wydarzenia. W dniach 
1-5 maja było europejsko, 
patriotycznie, podniośle, ale 
też rodzinnie, zabawowo i 
rozrywkowo.

Legnica miała 
piękną majówkę

Legniczanie świętowali 
tłumnie pierwszy dzień ma-
jówki. Celebrowaliśmy 15–le-
cie wstąpienia do Unii Euro-
pejskiej. W samo południe na 
Rynku, wspólnie śpiewaliśmy 
Odę do radości – hymn zjed-
noczonej Europy. Właśnie 1 
maja minęło 15–lecie naszego 
wstąpienia do Unii Europej-
skiej. Wiele na tym zyskaliśmy. 
Na wystawie w Rynku może-
my zobaczyć jak wykorzysta-
liśmy unijne dofinansowanie, 
co zbudowaliśmy. W latach 
2014–2018 Legnica wraz z in-
nymi beneficjentami zrealizo-
wała projekty o wartości ponad 
970 mln zł, a środki unijne sta-
nowiły w tym ponad 594 mln.

Bawiliśmy się i słuchaliśmy 
koncertów. Odpoczywaliśmy, 
graliśmy w siatkówkę. Były ro-
wery i hulajnogi.

Legniczanie tłumnie 
przybyli 2 maja do Rynku, by 
wspólnie świętować Dzień 
Flagi. Wśród atrakcji były 
m.in. Poczet Flagowy X Bry-
gady Kawalerii Pancernej w 
Świętoszowie, prezentacja 
etykiety flagowej i wciągnię-
cie flagi państwowej na maszt. 
Potem zagrała Legnicka Dzie-
cięco Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta, a mieszkańcy wspólnie 
rozwinęli mającą aż 300 me-
trów długości, biało-czerwoną 
flagę. Sięgnęła od Katedry aż 
po Kościół Mariacki.

Majówka to także kon-
certy związane z obchodami 
Roku Moniuszkowskiego w 
jego 200 urodziny. Mogliśmy 
wysłuchać wspaniale wyko-
nane przez mistrzów muzyki 
klasycznej utwory naszego 
wybitnego kompozytora. Na-
tomiast zupełnie inne emocje 
i przeżycia muzyczne wybrali 
mieszkańcy, uczestniczący w 
występie pochodzącego z Le-
gnicy, znanego rapera Popka.

Źródło: Urząd Miasta  
w Legnicy

FOT. URZĄD MIASTA  
W LEGNICY
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- Istniejemy na rynku od 10 
lat. Całe10 lat pracowaliśmy na 
takie zaufanie klientów – mówi 
Beata Tomczak, właścicielka sa-
lonu. 

Firma Beautiful Compa-
ny sięgnęła do 9 popularnych 
portali internetowych (m.in. 
Google.pl, Facebook, Grupon), 
by wyszukać ocen pozostawio-
nych przez klientów salonów 
kosmetycznych. Posługując się 
średnią ważoną wyselekcjono-
wała elitarną grupę najlepszych 
w branży. 

Beata Tomczak usłyszała 
o plebiscycie w telewizji TVN. 
Przez głowę przemknęła jej 
wówczas myśl, że miło byłoby 
znaleźć się w gronie laureatów. 
Klientki Dream Sun nieustan-
nie dają znać, jak lubią wizyty w 
jej salonie. Mimo tego, poczuła 
się zaskoczona, gdy niedawno 
kurier dostarczył jej statuetkę i 
dyplom z Beautiful Company. 
Tylko 16,22 proc polskich firm 
z branży kosmetycznej może się 

pochwalić tym wyróżnieniem.
Z zabiegów w Dream Sun 

dzień w dzień (poza niedziela-
mi) korzysta po kilkadziesiąt 
osób. Głównie pań, choć do sa-
lonu coraz częściej zaglądają też 
dbający o siebie mężczyźni, by 
skorzystać z sauny lub kolarium. 
Ludzie przychodzą odpocząć 
po ciężkim dniu, zaczerpnąć 
energii, zrzucić zbędne kilo-
gramy. Chcą zatroszczyć się o 
skórę, zyskać zdrową, atrakcyjne 
wyglądającą opaleniznę, poczuć 
się pięknym lub poprawić sobie 
samopoczucie. Mogą liczyć na 
promocje i dostosowane do in-
dywidualnych potrzeb karnety. 
Dlatego niektórzy są z Dream 
Sun od samego początku. Wie-
lu przyprowadza swoich znajo-
mych z pracy, poleca salon przy 
ul. Złotoryjskiej przyjaciołom i 

rodzinie, traktując go nie tylko 
jako centrum odnowy biolo-
gicznej, ale też miejsce spotkań. 
To sprzyja wytwarzaniu się 
wokół Dream Sun wyjątkowej, 
nieomal rodzinnej atmosfery. 
Spontaniczne wpisy w księdze 
pamiątkowej potwierdzają, że 
kobiety i mężczyźni dobrze się 
tu czują. Beata Tomczak dosta-
je też inne dowody sympatii. 
Nie mniej od Złotych Orłów 
Kosmetyki 2018 wzruszył ją 
przygotowany przez zadowolo-
ną klientkę dyplom za pomoc 
w odzyskaniu kondycji fizycz-
nej i zrzucenie 22 kilogramów 
nadwagi. Z radością wita tłumy 
gości na dorocznych urodzinach 
Dream Sun.

- Czujemy się w Legnicy 
potrzebni i docenieni – mówi 
Beata Tomczak.   

Legnicki Salon Odnowy Biolo-
gicznej Dream Sun (ul Złoto-
ryjska 108) został laureatem 
Złotych Orłów Kosmetyki 
2018. Na podstawie ocen i 
opinii klientów Dream Sun za-
liczono do 16,22 proc. najlep-
szych przedsiębiorstw branży 
kosmetycznej w Polsce. 

Dream Sun w elicie salonów

R
EKLAM

A
R

EKLAM
A

R
EKLAM

A

R
EKLAM

A



Strona 4 10 maja 2019WIADOMOŚCI redakcja@24legnica.pl

REKRUTACJA
2019/2020

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
59-220 Legnica, ul. Sejmowa 5A

www.pwsz.legnica.edu.pl
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Pieniądze z Urzędu 
Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Dolnośląskie-
go były konieczne, by do 
Teatru Modrzejewskiej 
traf iło wcześniej przy-
znane dofinansowanie z 
Programów Operacyjnych 
Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego. Pra-
wie 300 tys. zł z marszał-
kowskiej dotacji stanowi 
wkład własny na realizację 
6 projektów docenionych 
w konkursach MKiDN. 
w tej kwocie są: 99 880 
zł na realizację projektu 

„Teatr, który łączy – cykl 
artystyczny Teatru Mod-
rzejewskiej w Legnicy”, 48 
000 zł na realizację projek-
tu „Pokaz spektaklu „Czas 
terroru” i warsztaty ak-
torskie w Gruzji”, 41  750 
zł na realizację projektu 
„Modrzejewska by Legni-
ca”, 31  662 zł na realizację 
projektu „Teatr, którego 
Sceną jest Miasto”, 36 000 
zł na realizację projektu 
„Teatr jest bliżej niż my-
ślisz” oraz 40  000 zł na 
realizację projektu „Zakup 
wyposażenia na potrzeby 
działalności kulturalnej”.

Ponadto Teatr Mo-
drzejewskiej w Legnicy 
otrzymał  100  000 zł   na 
remont pokrycia dacho-
wego w swojej siedzibie w 
Rynku,  150  000 zł   na za-
jęcia edukacyjne w ramach 
Klubu Gońca Teatralne-
go, 250  000 zł z prze-
znaczeniem na realizację 
zadania „Polska – Gruzja 
1:1” – wspólna inicjatywa 
polsko-gruzińska” oraz  75  
000 zł na projekt „Mod-
rzejewska w Polkowicach”.

Piotr Kanikowski

Strona 510 maja 2019

Kasa plus dla teatru
- Na sesji 25 kwietnia br. 
Sejmik Województwa Dol-
nośląskiego na wniosek 
Zarządu Województwa 
Dolnośląskiego przyznał 
naszemu teatrowi dodat-
kowe środki na projekty w 
wysokości blisko 900 tys. 
zł – dokładnie 872 292 zł. 
Razem z 1 mln zł, pozy-
skanym z MKiDN oraz UM 
w Legnicy, daje to kwotę 
blisko 1,9 mln zł dodatko-
wych środków dla Teatru - 
informuje Mariola Hotiuk, 
szefowa promocji w Mod-
rzejewskiej.
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OD 15:00

OD 16:00

OD 16:30

OD 13:00 WARSZTATY BIŻUTERYJNE (KOLCZYKI, NASZYJNIKI I BRANSOLETKI, 
FILCOWE BROSZKI DLA NAJMŁODSZYCH, EKOZAWIESZKI ORAZ LUSTERKA 
I PRZYPINKI)

BIŻU&BEAUTY - PREZENTACJA I WARSZTATY (5 KROKÓW DOBREJ 
STYLIZACJI, TWÓJ TYP URODY A PALETA KOLORÓW, SEKRET UDANYCH 
DODATKÓW)

ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU NA NAJLEPSZĄ STYLIZACJĘ 
Z BIŻUTERIĄ W ROLI GŁÓWNEJ

POKAZ MODY – STYLIZACJE MAREK ODZIEŻOWYCH Z GALERII PIASTÓW 
ORAZ NOWOCZESNEJ BIŻUTERII Z KOLEKCJI GALERII SZTUKI W LEGNICY

MIEJSCE: DUŻE PATIO W GALERII PIASTÓW
ORGANIZATOR: GALERIA SZTUKI W LEGNICY

11.05
13:00-17:00



„Portret Polaka po szkodzie”

Uwaga! Mamy dla Państwa jedno dwuosobowe zaproszenie na spektakl Pięknej Heleny. Kto 
pierwszy, ten lepszy. Proszę dzwonić na numer 784 604 641. 

Niniejszym zawiadamiamy 
zainteresowanych, że tajem-
nicza, eteryczna i efemeryczna 
Piękna Helena zmaterializuje 
się 12 maja o godz. 19 w le-
gnickiej Art Cafe Modjeska. 
Wraz z nią wskrzeszony zosta-
nie duch Jacka Kaczmarskie-
go. Posępnym typom należy 
się ostrzeżenie, że niewesoły – 
jak bałamutnie głoszą plakaty - 
kabaret pt. „Portret Polaka po 
szkodzie” mimo wszystko wy-
wołuje paroksyzmy śmiechu.

Piękna Helena to legnic-
ki kabaret literacko-muzyczny 
założony przez aktorów Teatru 
Modrzejewskiej, uprzyjemnia-
jący od czasu do czasu wieczory 
bywalcom Art Cafe Modjeska. 
W tym celu ostatnio posługuje 
się tekstami Jacka Kaczmarskie-
go. Na „Portret Polaka po szko-
dzie” złożyło się kilkanaście mnej 
znanych utworów w zaskających, 
niekiedy mocno pokręconych 
aranżacjach Łukasza Matuszyka. 

W tym szaleństwie jest me-
toda. Piękna Helena mogła zro-
bić Kaczmarskiego „po bożemu”. 
Wolała go jednak ściągnąć z 
piedestału, odbrązowić, zaryzy-
kować nawet profanację po to, 
by ludzie znów zaczęli uważnie 
słuchać, co martwy bard ma im 
do przekazania. Wartością tych 
tekstów jest wnikliwa analiza 

wad komunistycznego i postko-
munistycznego społeczeństwa. 
Wybrane do spektaklu piosenki 
mają niekiedy po 30-40 lat, ale 
zamiast z upływem czasu tracić 
na aktualności, nabrały kasan-
drycznej głębi. Niemal w każdej 
pobrzmiewa ostrzeżenie przed 
powrotem w koleiny, które – jak 
uczy historia – w XVIII wieku 
doprowadziły Polskę do roz-
biorów, a dwa stulecia później 
ułatwiły podporządkowanie jej 
Moskwie. 

Dawid Stefanik z portalu tu-
legnica.pl pisał: ”Legnicki teatr, 
biorąc na artystyczny warsztat 
teksty Kaczmarskiego, od po-
czątku uciekał od popularnej w 
kulturze masowej, choć bardzo 
mylnej wizji kreującej usilnie 
poetę na współczesnego wiesz-
cza narodowego. Twórcę pieśni 
wyniosłych, wręcz narodowych, 
rewolucyjnego barda “Solidar-
ności”. Takie stwierdzenie pa-
suje do postaci Jacka, jak czarne 
wełniane skarpetki do sandałów. 
Kaczmarski nie tolerował ani 
określenia “bard”, ani nadanej 
łatki artystycznej wizytówki So-
lidarności.” 

Od dawna wiadomo, że w 
Teatrze Modrzejewskiej nie brak 
wokalnych talentów. Przy mi-
krofonie rozkwitają Zuza Mo-
torniuk, Ewa Galusińska, Kata-
rzyna Dworak, Mateusz Krzyk. 

Paweł Wolak śpiewać nie potrafi, 
ale w stu procentach rekompen-
suje to szelmowskim wdziękiem. 
Urocze etiudy stworzyli Mał-
gorzata Urbańska jako nauczy-
cielka, Albert Pyśk w duetach 
z Bogdanem Grzeszczakiem i 
Mateuszem Krzykiem, maleńka 
Małgorzata Patryn z pociągającą 
z gwinta przedszkolanką Zuzą 
Motorniuk…

Przyjemnie posłuchać i po-
patrzeć. Bilet 35 zł (ulgowy 30 
zł). Rezerwacja: tel. 76 72 33 505 
lub e-mail bilety@teatr.legnica.
pl. Bilet można także kupić w 
Internecie: https://teatrlegnica.
interticket.pl 

Piotr Kanikowski
FOT. KAROL BUDREWICZ
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mediamarkt.pl

Zamień swój stary laptop, komputer, monitor, smartfon
lub tablet na nowy, oszczędzając nawet do 600 PLN*

od 799 PLN do 1398,99 PLN 
od 1399 PLN do 1999,99 PLN

taniej 100 PLN 
taniej 150 PLN

od 2000 PLN do 2999,99 PLN 
od 3000 PLN do 3999,99 PLN

taniej 200 PLN 
taniej 300 PLN

od 4000 PLN do 4999,99 PLN 
od 5000 PLN

taniej 450 PLN 
taniej 600 PLN

Akcja trwa od 9.05 do 15.05.2019 r.
*Szczegóły akcji w regulaminie na mediamarkt.pl lub u sprzedawcy.

Wymień stary sprzęt

na nowy!
Takie akcje,  
to ja lubię!


