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Zażalenie rozpatrzy sąd. 
- Do tego czasu jest niepra-
womocne, dlatego powstrzy-
mujemy się od komentarzy 
- mówi prokurator Lidia 
Tkaczyszyn, rzeczniczka Pro-
kuratury Okręgowej w Le-
gnicy.

Wydarzenie, które stało 
się podstawą śledztwa, miało 
miejsce w Starym Ratuszu - 
siedzibie legnickiego teatru. 
21 maja 20116 roku odby-
wała się tu uroczystość wrę-
czania nagród 25. Międzyna-
rodowego Konkursu Sztuki 
Złotniczej Srebro. To pod-
czas niej poznański artysta 
Mieczysław Gryza przeszedł 
z młotem udarowym między 
ludźmi, w wejściu włączył 
maszynę a potem przez kilka-
dziesiąt sekund skuwał tynk 
ze ściany i kruszył cegły. Na 
zakończenie podniósł pod-
łożoną na podłodze płachtę 
z gruzem i wyniósł na ze-
wnątrz. Nikt nie próbował go 
powstrzymać - happeningowi 
towarzyszyły brawa i śmiechy.

Kilka dni później dyrek-

tor Teatru Modrzejewskiej 
Jacek Głomb złożył w le-
gnickiej prokuraturze zawia-
domienie o podejrzeniu po-
pełnienia przestępstwa. Jego 
zdaniem, artysta dopuścił 
się zniszczenia zabytku oraz 
straty majątkowej na szkodę 
teatru w wysokości 1.168,50 
zł. W gorączkowej dyskusji, 
która natychmiast wybuchła 
w mediach, większość brała 
stronę dyrektora. Happening 
Gryzy został odebrany przez 
dużą grupę legnican jako 
zwykły akt wandalizmu i do-

wód na degrengoladę współ-
czesnej sztuki.

Niewiele zmieniły wy-
jaśnienia artysty, że jego ak-
cja miała ścisły związek z 
pracą, którą zgłosił na 25. 
Międzynarodowy Konkurs 
Sztuki Złotniczej Srebro: 
naszyjnik zrobiony ze srebra 
i oszlifowanych kawałków 
cegły znalezionej w ruinach 
poewangelickiego zboru w 
Jędrzychowie. "Hańbiąca de-
wastacja jest obojętna miesz-
kańcom, władzom i urzędom 
powołanym do ochrony za-

bytków. Wobec takich zacho-
wań, niegodnych Polski i Po-
laka, postanowiłem „przywlec 
tego rozkładającego się trupa 
na salony” - tłumaczył Mie-
czysław Gryza swe intencje. 
Performance w holu Starego 
Ratusza miał być dopełnie-
niem dzieła i jednocześnie 
pytaniem: "Jakie są granice 
tolerancji dla niszczenia za-
bytków?". Odłamki cegieł 
odłupanych ze ściany chce 
wykorzystać w następnej 
pracy artystycznej, licząc, że 
w takiej formie przetrwają 

dłużej niż niejeden obojęt-
ny społeczeństwu zabytek. 
"Prawdziwym absurdem i 
hipokryzją jest dla mnie hi-
steryczna reakcja na dziurę 
w ścianie wielkości jak pod 
gniazdko elektryczne i jed-
nocześnie kompletna obo-
jętność wobec Jędrzychowa i 
jego bogatej historii." - ko-
mentował Gryza zamęt, jaki 
wywołał wśród legniczan.

Piotr Kanikowski
redakcja@24legnica.pl

FOT. PIOTR KANIKOWSKI
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Kop z 
półobrotu

MOJE TRZY
GROSZE

FELIETON 
COTYGODNIOWY

Powód, jaki podaje proku-
ratura w uzasadnieniu decyzji 
o umorzeniu postępowania w 
sprawie dziury w Starym Ra-
tuszu, uważam za kuriozalny. 
Termin „znikoma szkodliwość 
społeczna czynu” w stu procen-
tach potwierdza ponurą diagno-
zę Mieczysława Gryzy, że los 
zabytków - tak zboru w Jędrzy-
chowie, jak Starego Ratusza w 
Legnicy - nikogo nie obchodzi. 

Zapisany w ustawach obo-
wiązek troski o architektoniczne 
dziedzictwo nie działa na żad-
nym poziomie. Nie działa ani 
na poziomie instytucji powoła-
nych do jego egzekwowania, ani 
na poziomie gospodarzy tych 
obiektów, ani na poziomie tzw. 
szarego społeczeństwa, goto-
wego w każdej chwili chwycić 
za gwóźdź, by w kilkusetletnim 
murze wyryć sobie epitafium 
„Byłem tu”. Dlatego trudno 
mi otrząsnąć się z wrażenia, że 
uczestniczę w kolejnym eta-
pie performance`u Gryzy, choć 
wiem, że nie przewidywał anga-
żowania w sprawę prokuratury.

W moim odczuciu termin 
„znikoma szkodliwość społecz-
na czynu” zrównuje artystyczny 
akt z wypowiedzią pospolitego 
wandala, który ozdabia wul-
garnymi inskrypcjami przejście 
podziemne na ul. Złotoryjskiej. 
Zrównuje go z kopem z półob-
rotu w celu poprawienia wenty-
lacji wiat MPK. Zrównuje go z 
wrzuceniem do śmietnika zapa-
lonej zapałki, aby była draka.

Nie byłem zwolennikiem 
nadania sprawie prokurator-
skiego biegu. Jednocześnie ro-
zumiem argument, że dyrektor 
Jacek Głomb jako osoba odpo-
wiedzialna za stan zabytku, nie 
miał innego wyjścia. 

Nie oponowałbym, gdyby 
jako argumentu za umorze-
niem postępowania prokurator 
użył konstytucyjnych zapisów 
o wolności słowa (w tym o wol-
ności wypowiedzi artystycznej). 
Można by dywagować, czy taka 
wolność jest ważniejsza niż wy-
nikający z tej samej Konstytucji 
szacunek do dziedzictwa naro-
dowego i czy „wyższy cel” uspra-
wiedliwia każde artystyczne 
działanie. Ale, niestety, stwier-
dzenie o „znikomej szkodliwości 
społecznej czynu” nie daje szans 
na taką dyskusję. Zamiast niej 
otwiera pole do następujących 
pytań. Czy każdy może teraz z 
wiertareczką przyjść do siedziby 
teatru po kawałek zabytkowego 
gruzu na pamiątkę? Ile metrów 
kwadratowych ściany Starego 
Ratusza wolno jednorazowo 
wykuć w ramach czynu o „zni-
komej szkodliwości społecznej”? 

Piotr Kanikowski
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masz ciekawy temat? 
dzwoń – pisz

Dziura znikomo szkodliwa
Ze względu na znikomą szko-
dliwość społeczną czynu Pro-
kuratura Rejonowa w Legnicy 
umorzyła postępowanie w 
sprawie artystycznej akcji 
Mieczysława Gryzy, który pod-
czas Festiwalu Srebro młotem 
udarowym wykuł dziurę w 
holu osiemnastowiecznego 
zabytku. Dyrekcja Teatru Mo-
drzejewskiej jako gospodarz 
budynku złożyła zażalenie na 
decyzję prokuratury.

Chcąc ulżyć lokatorom miesz-
kań komunalnych i zachęcić 
ich do szybszej spłaty czynszo-
wych zaległości Legnica 
przygotowała projekt ustawy 
abolicyjnej. Umożliwia ona 
Zarządowi Gospodarki Miesz-
kaniowej zupełne umorzenie, 
jeśli dłużnik spłaci w ciągu 12 
miesięcy należność główną. 
Jeśli zrobi to w okresie 13-60 
miesięcy ZGM daruje mu 80 
proc. odsetek.

ZGM podaruje odsetki dłużnikom?

Jak informuje radny Ma-
ciej Kupaj, projekt uchwały 
omawiała już Komisja Spraw 
Obywatelskich i Rodziny, co 
daje szansę na uruchomienie 
abolicji dla mieszkańców za-
sobów komunalnych jeszcze 
w tym roku. Zgodnie z pro-
jektem, na pisemny wniosek 
dłużnika umorzeniu w cało-

ści lub części mogłyby podle-
gać odsetki z tytułu zaległe-
go czynszu za najem lokalu, 
zaległego odszkodowania 
za bezumowne użytkowanie 
lokalu, zaległych opat nieza-
leżnych od wierzyciela, zasą-
dzonych skapitalizowanych 
odsetek.

- Warto przypomnieć, 
że w kontekście uchwały 
podjętej w marcu 2015 roku 
otwiera to wielu rodzinom 
możliwość wykupu mieszka-
nia na własność za 5 procent, 
a nawet 3 procent wartości 
- informuje Maciej Kupaj. 
Warunkiem otrzymania bo-
nifikaty, o jakiej wspomina 
radny, jest wcześniejsza spła-
ta zaległości.

Piotr Kanikowski
redakcja@24legnica.pl

FOT. PIOTR KANIKOWSKI
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Policja na każde kliknięcie
Pod Twoim blokiem piją al-
kohol? Hałasuje młodzież? 
Kierowcy nagminnie ignorują 
znak ograniczenia prędkości? 
Od teraz można kilkoma klik-
nięciami zgłosić problem w 
internecie za pomocą stwo-
rzonej przez Policję aplikacji 
Krajowa Mapa Zagrożeń Bez-
pieczeństwa. Funkcjonariusze 
będą mieli dwa dni na podję-
cie działania i kolejnych pięć 
na sprawdzenie sygnału. A Ty 
możesz zyskać spokój.

Krajowa Mapa Zagrożeń 
Bezpieczeństwa to przygo-
towywana od początku roku 
aplikacja dostępna na portalu 
internetowym każdej komendy 
Policji oraz na Geoportalu. Za-
wiera dwa rodzaje informacji. 
Pierwszy to wyciągnięte z poli-
cyjnych statystyk dane na temat 
28 kategorii przestępstw w roz-
biciu na województwa, powiaty, 
gminy, miejscowości, dzielnice 
czy ulice. Drugi to informacje 
o zagrożeniach nanoszone sa-
modzielnie przez mieszkańców. 
Po zalogowaniu się, przeczyta-
niu i zaakceptowaniu krótkiego 
regulaminu każdy może łatwo, 
szybko i anonimowo nanieść w 
dowolne miejsce na mapie 9z 
dokładnością do kilku metrów) 

własne zgłoszenie o zaobserwo-
wanym zagrożeniu. Może to być 
np. akt wandalizmu, dzikie wy-
sypisko śmieci, kłusownik, miej-
sce grupowania się małoletnich, 
nielegalne rajdy samochodowe, 
nieprawidłowo zaparkowany 
samochód, niestrzeżone przej-
ście przez tory, wypalanie traw, 
nieprawidłowe oznakowanie 
drogi, zła nawierzchnia ulicy itd. 
Przy czym – uwaga! – naniesie-
nie zdarzenia na mapę nie jest 
równoznaczne ze zgłoszeniem 
popełnienia przestępstwa – po to, 
jak dotąd, trzeba będzie się pofa-
tygować na komendę.

Od momentu naniesienia 
na mapę właściwa miejscowo 
jednostka Policji ma dwa dni na 
podjęcie działania i kolejnych 
pięć na zweryfikowanie informa-
cji. Po zmieniających się kolorach 
znaczka z symbolem zagrożenia 
zgłaszający może się zoriento-
wać, co się dzieje w jego sprawie.

Po co to wszystko? Po to, 
żeby np. Policja ustawiła patrol 
drogówki w miejscu, gdzie kie-
rowcy jeżdżą za szybko. Żeby 
posłała wywiadowców pod sklep, 
gdzie popija się alkohol. Żeby 
zwróciła baczniejszą uwagę na 
młodzież przesiadującą nocami 
pod blokiem. Żeby zwróciła za-
rządy drogi uwagę, na źle roz-
mieszczone znaki. I tak dalej.

- To narzędzie, które ma 

zbliżyć Policję do mieszkańców 
– mówi mł. inspektor Leszek 
Zagórski, p.o. komendanta le-
gnickiej Policji. – W ten sposób 
mieszkańcy łatwo mogą przesłać 
nam sygnał, gdzie ich zdaniem 
policjant powinien się pojawić. 
Mapa pomoże w planowaniu 
służby.

Zanim mapa zaczęła działać 
w całym kraju, testowano ją w 
trzech województwach. Spośród 
5.820 zgłoszeń od mieszkańców 
potwierdzenie znalazło 1.543, 
czyli niespełna 27 proc. Dużo 
było fałszywych zgłoszeń, dla 
żartu, zgrywy lub w celu wy-
próbowania Policji. Komendant 
Zagórski zdaje sobie sprawę, 
że teraz może być podobnie, 
zwłaszcza w początkowej fazie 
wdrażania aplikacji, zanim spo-
łeczeństwo przywyknie do tej 
formy kontaktu. Twierdzi jednak, 
że jego podwładni nie będą mieli 
w związku z mapą więcej pracy.

- Nasza służba opierała 
się o kontakt z mieszkańcem. 
Zmieniło się tylko narzędzie do 
tego kontaktu. Żeby coś zgłosić, 
człowiek nie będzie musiał przy-
chodzić na komendę albo szukać 
dzielnicowego – mówi Leszek 
Zagórski.

Piotr Kanikowski
redakcja@24legnica.pl

FOT. PIOTR KANIKOWSKI

R
EKLAM

A



WIADOMOŚCI STRONA  4 redakcja@24legnica.pl 13 października 2016

Już realizowana jest prze-
budowa płyty boiska z instala-
cją najnowocześniejszej hybry-
dowej podgrzewanej murawy, 
podobnej do tej ze stadionu 
Realu Madryt. W przyszłym 
roku zadaszone zostaną trzy 
pozostałe trybun (B, C, D). – 
Na wszystko mamy zabezpie-
czone pieniądze w budżecie 
– dodał prezydent.

Przetarg na przebudowę 
nawierzchni wygrała firma 
BUD – ZIEM z Pszenna, 
oferują cenę 2 mln 687 tys. zł. 
Zakres prac obejmuje m.in. 
zamontowanie systemu pod-
grzewania i odwodnienia mu-
rawy oraz ułożenie nowej mu-
rawy trawiastej o powierzchni 
blisko 10 tys. m2. Ciepło po-
płynie z węzła WPEC. Prace 
rozpoczęły się 3 października 
i powinny potrwać do końca 
tego miesiąca. Termin pielę-
gnacji murawy wyznaczono 

do grudnia 2017 roku. Na 
płycie staną nowe bramki i 
piłko chwyty. Piłkarze Miedzi 
Legnica podczas przebudowy 
stadionu swoje mecze będą 
rozgrywać na wyjeździe.

Przetarg na zadaszenie 
trzech trybun (o łącznej po-
wierzchni 3400 m2) w formule 
zaprojektuj i wybuduj wygrała 
firma Stalbud z Żołynia, któ-
ra złożyła najkorzystniejszą 
dla miasta ofertę – 2 mln 
750 tys. zł brutto. W ramach 
tej inwestycji zostanie tak-
że zamontowane m.in. nowe 
nagłośnienie, nowy system 
monitoringu i nowa tablica 

LED o powierzchni 24 m2. 
Termin zakończenia prac – to 
grudzień 2016 na opracowanie 
dokumentacji oraz lipiec 2017 
– na wykonanie zadaszenia.

Legnicki stadion wypełnia 
wszystkie wymogi licencyjne 
PZPN dla zespołów ekstra-
klasy, poza podgrzewaną mu-
rawą. Zmodernizowany obiekt 
będzie na miarę oczekiwań 
piłkarzy i kibiców. Właściciel 
klubu Miedzi Legnica – pry-
watny inwestor, to dobry przy-
kład firmy społecznie odpo-
wiedzialnej.

- My troszczymy się o to, 
by piłkarze Miedzi mieli jak 

najlepsze warunki do profe-
sjonalnej gry w piłkę nożną 
– mówił Tadeusz Krzakowski. 
– Klub prowadzi też akade-
mię piłkarską, sekcję kobiecą, 
szkoli uzdolnioną młodzież. 
Piłka nożna to sport, będący 
ważnym zjawiskiem społecz-
nym. Dlatego wymagamy od 
naszych piłkarzy gry na po-
ziomie mistrzowskim i wejścia 
do ekstraklasy. Teraz już trzy-
mamy kciuki za jak najlepsze 
wyniki sportowe – dodał pre-
zydent.

Źródło: Urząd Miasta  
w Legnicy

FOT. PIOTR KANIKOWSKI
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Murawa a`la Real Madryt
– Chcemy, żeby stadionowe 
widowiska były jeszcze bar-
dziej atrakcyjne. I dlatego 
zgodnie z zapowiedziami 
rozpoczynamy kolejny etap 
modernizacji Stadionu Orła 
Białego – mówił prezydent 
Tadeusz Krzakowski podczas 
spotkania (6 października) z 
mediami na stadionie.

20 października przez cały 
dzień w złotoryjskich szko-
łach, w Rynku, na koncercie 
w ośrodku kultury będą zbie-
rane pieniądze dla pogorzel-
ców z Nowej Ziemi. Organi-
zator akcji, Stowarzyszenie 
Nasze Rio po raz kolejny 
odwołuje się do hojności 
złotoryjan - nigdy dotąd nie 
zawiedli.

Na pomoc 
pogorzelcom

Nocą z 19 na 20 września 
pożar   pozbawił dachu nad gło-
wą 22 rodziny z Nowej Ziemi. 
To, czego nie zabrał ogień, znisz-
czyła woda użyta do gaszenia 
budynku.Wśród pogorzelców 
są dzieci, ale też osoby starsze i 
samotne. Zarówno rozmiar nie-
szczęścia, jak też skala potrzeb 
jest ogromna.

Stowarzyszenie Nasze Rio z 
rzeszą swych przyjaciół w czwar-
tek 20 października organizuje 
całodniową akcję "Złotoryja 
pomaga - na pomoc pogorzel-
com z Nowej Ziemi". Zaprasza 
wszystkich do włączenia się w 
organizację tego wydarzenia i 
jego rozpropagowanie.

Od godziny 8 do 12 w 
szkołach będzie prowadzona 
zbiórka do puszek. Samorządy 
uczniowskie będą inicjować roz-

maite działania promujące akcję 
i zachęcające do ofiarności. Przez 
cały dzień będzie też trwała kwe-
sta na ulicach Złotoryi. Wszyst-
kie zebranie pieniądze zasilą fun-
dusz pomocowy uruchomiony 
przez Gminę Złotoryja.

Od godziny 12: do godz 17   
Nasze Rio z Fabryką Urodzin, 
Wilkołakiem i wieloma innych 
partnerami będzie oczekiwać na 
złotoryjan w centrum miasta. 
Organizatorzy przygotowu-
ją atrakcje dla wszystkich grup 
wiekowych.

Zwieńczeniem dnia będzie 
koncert charytatywny w Zło-
toryjskim Ośrodku Kultury i 
Rekreacji (godz. 18.30-22.30). 
Zgrają AD HOC, RADCU-
RIE, Dobra-Dobra, Żółta Febra 
oraz Świnka Halinka. Wstęp: 10 
zł

Na Facebooku powstała spe-
cjalna strona internetowa, za po-
mocą której można zgłosić się do 
pomocy. Poszukiwani są wolon-
tariusze, osoby, które chcą upiec 
ciasto lub w jakikolwiek inny 
sposób wesprzeć przygotowania 
do akcji.

Jako patroni medialni akcji 
będziemy przez portal 24legni-
ca.pl na bieżąco informować o 
szczegółach.

Piotr Kanikowski
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Przez 15 lat brał narkoty-
ki. Gdy na odwyku we wro-
cławskim Monarze przyznał 
się, że chciałby jak Antoni 
Niemczak wygrywać mara-
tony, budził śmiech. Zawziął 
się i wstawał o czwartej rano, 
aby biegać. Potem kupił stary 
rower i objechał nim Polskę 
dookoła. Zgłosił się do pierw-
szego triathlonu i choć dotarł 
na metę jako jeden z ostatnich 
cieszył się jak dziecko. Sport 
wciągnął go jak ta hera daw-
niej, z kopytami. 2 września 
1990 roku w Huntsville (Ala-
bama), wystartował w Double 
Ironman (pływanie: 7, 6 km, 
360 km jazdy rowerem, 85 km 
biegu) i po 24 godzinach 47 
minutach 46 sekundach do-
biegł na metę jako pierwszy.

Krzysztof Szpetmański, 
producent filmu Palkowskie-

go, usłyszał tę historię przy 
zmywaniu naczyń. Za jego 
plecami grał telewizor, leciał 
wywiad z jakimś pisarzem, 
który napisał o tym książkę.

- Historia była niezwykła. 
Niemożliwe, że taki człowiek 
istnieje i nikt dotąd nie zrobił 
o nim filmu - myślał Szpet-
mański. Nie usłyszał nazwiska 
triathlonisty, ale zdążył zano-
tować nazwisko pisarza, a po-
tem go odszukał. Okazało się, 
że mieszka niedaleko.

Jerzego Górskiego, który 
dziś mieszka w Głogowie, po-
znał później.

- Był z nami na planie 
pięć dni temu, szalenie wzru-
szony. I będzie z nami w li-
stopadzie, kiedy wrócimy do 
Legnicy na kolejne zdjęcia - 
mówi Krzysztof Szpetmański.

Wybór Legnicy i Zaka-
czawia na plenery był oczy-
wisty, w końcu to tutaj Górski 
spędził młodość. Filmowcom 
towarzyszy spore zaintereso-
wanie mieszkańców dzielni-
cy. Poniemiecka architektura 
przypomina Łukaszowi Pal-
kowskiemu warszawską Pra-
gę.

- To piękne miejsce i 

staramy się maksymalnie to 
piękno wykorzystać. Legnica 
jest szalenie filmowym mia-
stem - mówi reżyser "Podwój-
nego Ironmena".

Jerzego Górskiego gra Ja-
kub Gierszał.

- Chciałbym mieć taką 
wolę walki jak on - mówi 
młody aktor. Przyznaje, że 
udział w filmie o triathloni-
ście wymaga także od niego 
sportowej zaprawy. Po pierw-
szych zdjęciach na basenie 
widzi konieczność popraco-
wania nad techniką pływania, 
by w kwietniu kiedy będą na-

grywać sceny z zawodów jego 
kraul wyglądał bardziej profe-
sjonalnie.

Na listopadową turę zdjęć 
Łukasz Palowski wróci do 
Legnicy m.in. z Tomaszem 
Kotem, który gra kierownika 
klubu sportowego przygoto-
wującego Jurka do zawodów, 
oraz z Magdaleną Cielecką, 
Arkadiuszem Jakubikiem i 
Arturem Żmijewskim. Na 
ekranie (choć niekoniecznie w 
Legnicy) pojawi się również 
Janusz Gajos jako legendarny 
założyciel sieci Monaru Ma-
rek Kotański.

- Trudno nas będzie nie 
zauważyć, bo będziemy mu-
sieli zablokować na Zaka-
czawiu aż 4 przecznice, żeby 
nakręcić największe sceny 
w   filmie - mówi producent. 
Ratusz i jego służby poma-
gają filmowcom jak mogą. 
"Podwójny Ironman" ma być 
gotowy na jesień 2017 roku. 
Niewykluczone, że Legnica 
będzie miejscem specjalnej 
premiery.

Piotr Kanikowski
redakcja@24legnica.pl

FOT. R. PAŁKA 

Ekipa Łukasza Palkowskiego 
kręciła w Legnicy film „Po-
dwójny Ironman”. O czym? 
- O walce człowieka z wła-
snym demonem - odpowiada 
reżyser. Jak w przypadku jego 
rewelacyjnego debiutu - „Bo-
gów” - znów bohaterem jest 
autentyczna postać, dorasta-
jący na Zakaczawiu mistrz 
świata w podwójnym triathlo-
nie Jerzy Górski.
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Szalenie filmowa Legnica
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PRACA DLA OPIEKUNÓW
OSÓB STARSZYCH w Legnicy

Tel. 76 852 50 55

Obowiązki opiekuna obejmują wsparcie osoby starszej w codziennych 
czynnościach życiowych - prowadzeniu domu oraz załatwianiu spraw

Firma Gwarant – Tomczyk sp.j

ul. Libana 12
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Nie żyje kasztelan Grodźca
Po długiej walce z chorobą 
w nocy zmarł Zenon Ber-
nacki – kasztelan zamku w 
Grodźcu i przewodniczący 
Rady Powiatu Złotoryjskie-
go, ale nade wszystko dobry 
człowiek. Próbuję sobie wy-
obrazić ten mój kawalątek 
ojczyzny bez niego. Kom-
pletnie bezradne to próby.

Był tak nietuzinkową po-
stacią, człowiekiem tylu pasji 
i tylu różnych aktywności, że 
da się o nim opowiadać na 
różne sposoby. Można pisać 
o gminnym domu kultury w 
Pielgrzymce, który za jego 
kierownictwa w latach dzie-
więćdziesiątych działał pręż-
niej niż wielokroć zamoż-
niejsze placówki w dużych 
miastach. O Biesiadzie Ze-
społów Kresowych, którą wy-
myślił i organizował przez 21 
lat. O powstających z jego in-
spiracji zespołach ludowych, 
które kochał i wspierał przy 
każdej okazji przez całe życie.

Można pisać o klasie, z 
jaką szefował powiatowemu 
samorządowi. O spokoju, 
umiarze i uważnym namy-
śle, jaki cechował jego wy-
powiedzi. Był radnym, który 
zamiast jątrzyć, wolał poszu-
kiwać dróg do zgody i równo-
wagi.

Można pisać o determi-
nacji, z jaką od wielu miesięcy 
przeciwstawił się chorobie. 

Schudł, odkąd go dopadła, 
zmizerniał, ale nie zrezygno-
wał z aktywnego życia. Jego 
uśmiech i pogoda ducha kom-
pletnie nie pasują do informa-
cji, że jest jakaś śmierć.

Można w końcu pisać o 
zamku w Grodźcu, któremu 
poświęcił ostatnie lata ży-
cia,   jako prezes komunalnej 
spółki. odpowiedzialnej za 
administrowanie zabytkiem 
i jego remonty. I w niej był 
jednak kimś więcej niż tylko 
menadżerem. Krążył po dzie-
dzińcu   w szlacheckim kon-

tuszu lub rycerskim żupanie, 
witał gości, dbał o nich jak o 
swoich własnych, oprowadzał, 
pomagał w każdej sprawie, 
tworząc klimat miejsca, do 
którego aż chciało się wracać. 
Tu jego jowialna i serdeczna 
natura, wrodzona życzliwość, 
pogoda ducha znajdowały 
swoje ujście.

Był duszą Grodźca – i aż 
się boję myśleć, jaki będzie 
zamek bez duszy.

Piotr Kanikowski
redakcja@24legnica.pl

FOT. PK

Immatrykulacja na PWSZ
Tydzień po rozpoczęciu zajęć 
przez studentów, w Państwo-
wej Wyższej Szkole Zawodo-
wej im. Witelona w Legnicy 
odbyła się uroczysta inau-
guracja roku akademickie-
go 2016/2017. W obecności 
wicewojewody, przedsta-
wicieli władz samorządo-
wych, zakładów pracy, szkół 
i instytucji reprezentacja 
pierwszego rocznika złożyła 
oficjalne ślubowanie.

Jak informuje Mirosław 
Szczypiorski, rzecznik le-
gnickiej PWSZ, w wyni-
ku tegorocznej rekrutacji, 
zarówno podstawowej jak 
i uzupełniającej przyjęto 
ponad 1 200 studentów I 
roku. - Liczba ta ulegnie 
jeszcze zwiększeniu bo w 
wyniku dużego zaintere-
sowania studiami, podjęto 
decyzję o uruchomieniu 
dodatkowej rekrutacji na 
studiach niestacjonarnych, 
która potrwa do 14 paź-
dziernika oraz rekrutacji 
na nowy kierunek studiów 
magisterskich – Bezpie-
czeństwo Wewnętrzne (do 

26 października) -dodaje 
Szczypiorski.

- Z danych, które uzy-
skaliśmy z ministerstwa, w 
okresie pomiędzy 2012 a 
2015 rokiem liczba studen-
tów w Polsce zmniejszyła 
się o prawie 50 procent - 
mówił podczas inauguracji 
roku akademickiego rektor 
Ryszard Pisarski. - Dotyka 
to także legnicką uczelnię, 
ale nie w takiej skali. Dzię-
ki reakcji na potrzeby ryn-
ku, a także pewnym tren-
dom, w minionych latach 
udało nam się utrzymać 
rekrutację na prawie nie-
obniżonym poziomie, i to 
uważamy za sukces.

Zdaniem rektora Pi-
sarskiego wielu maturzy-
stów wybiera PWSZ im. 
Witelona ze względu na 
możliwość kształcenia na 
kierunkach o profilu prak-
tycznym.

Piotr Kanikowski
redakcja@24legnica.pl

FOT. PIOTR  
KANIKOWSKI
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Jesienią warto wzmocnić 
się witaminą C, która nie tylko 
zmniejsza ryzyko przeziębień, 
ale też chroni przed zmianami 
nowotworowymi i miażdżycą, 
obniża ciśnienie krwi, wyłapuje 

wolne rodniki, itd. Organizm 
człowieka sam jej nie wytwa-
rza, więc trzeba mu dostarczyć 
ją z zewnątrz.  Najlepsza jest ta 
naturalna – czysta, niczym nie 
zanieczyszczona i łatwo przy-
swajalna. Te kryteria spełniają 
polecane przez Sferę Zdrowia 
produkty z owoców wiśni Ace-
rola rodzonych przez krzew 
zwany drzewkiem wiśniowym 
Antylii. Są niezwykłe – jeden 
ma tyle witaminy C co kilogram 
cytryn. Sklep oferuje Acerolę 
w różnych postaciach: jako sok 
lub proszek, który można po 
łyżeczce dosypywać do herbaty, 
ale także w formie wygodnych w 
użyciu tabletek czy kapsułek.

Ze względu na zawartość 
kwasu salicylowego, jak natural-
na aspiryna działa sok z malin. 
Sfera Zdrowia sprowadza ten 
stuprocentowy. Pity profilak-
tycznie, wzmocni układ odpor-
nościowy. Pomoże też prze-
ziębionym: rozgrzeje, wywoła 
pocenie, obniży gorączkę, złago-
dzi kaszel... Przy ul. Szkolnej 1 
dostępne są również inne tłoczo-
ne na zimno soki do walki z in-
fekcjami: z czarnego bzu, dzikiej 
róży albo rokitnika. 

Sklep zachęca do wypróbo-
wania srebra koloidalnego i złota 
koloidalnego jako zdrowej al-
ternatywy dla antybiotyków. W 
chłodne dni można ugotować 

coś z kaszy jaglanej (ma wła-
ściwości rozgrzewające) lub dla 
zwalczenia dreszczy zaparzyć 
sobie herbatkę z imbirem czy 
cynamonem. Sfera Zdrowia ma 
ogromny wybór ziół w mieszan-
kach na różne dolegliwości i her-
bat wzmacniających odporność 
dla dzieci i dorosłych. Warto też 
sięgnąć po półkę z syropami (np. 
po malinowy z kwiatem lipy, z 
mniszka lekarskiego, z pędów 
albo szyszek sosny). Nie tylko 
jako dodatek do herbaty przy-
dadzą się wyjątkowe miody kre-
mowane Be Happy.  W jesien-
nych zmaganiach z infekcjami 
pomoże też nierafinowany olej 
kokosowy.
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Sfera Zdrowia na jesień
Okres jesienno-zimowy w 
naszym klimacie to czas 
spadku odporności i wzmo-
żonej liczby infekcji. Soki, 
herbatki, syropy i witaminy 
z legnickiego sklepu Sfera 
Zdrowia (Legnica, ul. Szkol-
na 1) pomogą zarówno doro-
słym, jak dzieciom bezpiecz-
nie przetrwać sezon grypy i 
przeziębień.

Sfera Zdrowia, ul. Szkolna 1; Legnica
Godziny otwarcia: pn-pt 9-18; sb  10-13; 

www.sferazdrowia24.pl; facebook.com/sferazdrowia24

Jedzenie a zdrowe paznokcie?
Jeżeli chcesz aby Twoje pa-
znokcie były piękne i błysz-
czące musisz wzbogacić 
swoją dietę o produkty boga-
te w żelazo, wapń, biotynę, 
wit. A, kwas foliowy i wita-
miny z grupy B oraz krzem, 
cynk i magnez, a także nie-
nasycone kwasy tłuszczowe.

Bogate w żelazo są: czerwo-
ne mięso, podroby, żółtko jaja, 
szpinak, natka pietruszki, ziarno 
soi, ziarno soczewicy (czerwonej 
i zielonej), płatki zbożowe (nie 
przetworzone), zarodki pszenne, 
kasze (jaglana, gryczana) pestki 
dyni i słonecznika, siemię lniane.

Wapń występuje w dużych 
ilościach w mleku i jego prze-
tworach.

Biotynę można znaleźć w 
wątrobie, orzechach włoskich i 
ziemnych, mące sojowej, żółt-
ku jaj, krabach, migdałach, sar-
dynkach, grzybach, brązowym 
(naturalnym) ryżu, mące pełno-
ziarnistej, szpinaku, marchwi i 
pomidorach.

Kwas foliowy znajdziemy 
w warzywach liściastych, szcze-
gólnie zielono listnych (sałata, 
szpinak, kapusta, brokuły, szpa-
ragi, kalafior, brukselka), a także 
w pomidorach, grochu, fasoli, 
soczewicy, soi, brokułach, orze-
chach, słoneczniku, drożdżach 
piwnych, wątrobie, żółtku jaja, 
pszenicy, pomarańczach, bana-
nach i ziarnach.

Witaminy z grupy B znaj-
dują się we wszystkich płatkach 
zbożowych nieprzetworzonych 
oraz kaszach i ziarnach.

Cynk – znaczącym źródłem 
są mięso zwierząt, ryby, ostrygi, 
jaja, drożdże piwne, warzywa, 
ziarna zbóż, pestki dyni, chude 
mleko, musztarda ziarnista, za-
rodki pszenne.

Magnez można znaleźć w 
produktach takich jak: kakao, 
kasza gryczana, fasola biała, 
orzechy laskowe, płatki owsiane, 
ciecierzyca, groch, szpinak, ziar-
na zbóż.

Źródło: urodaizdrowie.pl



STRONA  9redakcja@24legnica.pl13 października 2016
R

EKLAM
A

R
EKLAM

A

Miłej jesieni życzy „Filiżanka”

Rozkosz obiecują już 
opakowania produktów z se-
rii Pizca del Mundo – piesz-
czą oczy kolorami malutkich 
ciut surrealistycznych arcy-

dzieł zdobiących puszki z 
czekoladą na gorąco w róż-
nych smakach: imbirową, 
karmelową, korzenną, orze-
chową... 

Dla osób dbających o 
linię właściwsza może być 
czerwona herbata PuErh 
„Jesienny sad”, pachnąca 
śliwkami i czarnymi porzecz-
kami. Do koca, książki i go-
rącego kubka pasuje też czar-
na, cejlońska, z marchewką, 
imbirem i pomarańczą, albo 
mieszanka „Pieczone kaszta-
ny” z kawałkami jabłek. 

Kawa może smakować 
kawą. Ale przyjemnie jest 
przynajmniej od czasu do 
czasu spróbować kawy bana-

nowej, pistacjowej, migdało-
wej lub o smaku pomarańczy 
z brandy. W Filiżance można 
ją kupić w ziarnach, by dłu-
żej zatrzymała świeżość, lub 

poprosić o zmielenie. Sklep 
oferuje też piękne czajniczki 
z porcelany, filiżanki, kubki i 
podgrzewacze.

Jako przegryzacz mogą 

się sprawdzić prażone ziarna 
kakaowca. Pysznie smakują 
też kulki daktylowe z dodat-
kiem migdałów, żurawiny, 
rodzynków lub orzechów 
nerkowca (bez glutenu, mąki, 
jaj itp.). Do herbaty można 
dodać łyżeczkę miodu. Fili-
żanka sprowadza do Legnicy 
ten najlepszy, z ekologicz-

nych pasiek położonych w 
najczystszych zakątkach Pol-
ski, od pszczół żyjących w 
ulach zrobionych z drewna 
lub słomy (nie ze styropia-
nu). 

Jesień ma swoje dobre 
chwile. Z Filiżanką może 
ich być więcej. Daj poszaleć 
zmysłom. 

W czas słoty przyjemnie 
pobudzi zmysły i ogrzeje 
dłonie kubek aromatycznej 
czekolady Pizca del Mun-
do, pachnącej jesiennym 
sadem herbaty lub kawy z 
nutą pomarańczy i brandy. 
Sklep Filiżanka w pasażu 
legnickiego Carrefoura za-
chęca do odkrywania no-
wych smaków. Wbrew po-
godzie, spraw radość sobie 
i bliskim. 

Herbaciarnia „Filiżanka”
Galeria Piekary - Carrefour,   

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 84 
w Legnicy,  

facebook.com/filizankalegnica
Otwarte: codziennie od 9.00 do 21.00

ZDROWIE I URODA
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Legnica.IT 2016 – w PWSZ rusza druga edycja 
programu praktyk dla informatyków!

Sukces pierwszej edycji 
programu praktyk realizo-
wanego przez Wydział Nauk 
Technicznych i Ekonomicz-
nych Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej im. Wi-
telona w Legnicy wspólnie 
z firmą ITMation S.A oraz 

bardzo duże zainteresowanie 
ze strony studentów spowo-
dowały uruchomienie kolej-
nej edycji zajęć praktycznych 
realizowanych na terenie na-
szej Uczelni. 

Praktyki realizowane 
będą pod opieką doświadczo-

nych specjalistów z branży 
informatycznej. W efekcie 
przeprowadzonych do tej 
pory zajęć, 80% uczestników 
podjęło bezpośrednio po ich 
ukończeniu, zatrudnienie na 
stanowiskach programisty, a 
forma projektu oraz wiedza 
zdobyta przez studentów zo-
stała bardzo wysoko oceniona 
przez wszystkie trzy zaanga-
żowane strony (pracowników 
firmy, kadrę naszej Uczelni, 
a przede wszystkim studen-
tów).

Wydział Nauk Technicz-
nych i Ekonomicznych w tym 
roku przygotował również 
pewne nowości. Absolwenci 
pierwszej edycji przygoto-
wali dedykowaną stronę in-
ternetową, przeznaczoną do 
obsługi programu praktyk, 
rejestracji kandydatów, zgło-
szeń itp. Tutaj również będą 
pojawiały się bieżące infor-
macje. Strona znajduje się 
pod adresem http://legnica.it

Do naszego projektu 
przystąpił kolejny partner: 
wrocławska firma Fingo - ze-
spół realizujący projekty pro-
gramistyczne dla klientów z 
różnych branż na rynku mię-

dzynarodowym. Dzięki temu 
możemy zwiększyć ilość osób 
biorących udział w prakty-
kach oraz poszerzyć zakres 
zajęć o większe spektrum 
stosowanych technologii. 
Zachęcamy do odwiedzenia 
strony http://legnica.it

Ponadto, oprócz pro-
gramistów, zapraszamy do 
udziału w praktykach rów-

nież pasjonatów zagadnień z 
zakresu administracji syste-
mów, sieci i usług (w szcze-
gólności Windows Server) 
oraz wirtualizacji oprogra-
mowania. Przyjęci kandydaci 
będą mieli okazję dołączyć do 
zespołu administratorów IT-
Mation S.A i poznać od stro-
ny praktycznej szereg aspek-
tów związanych najnowszymi 

trendami w wirtualizacji. 
Chętnych prosimy o wy-

syłanie zgłoszeń wraz z CV 
na adres nadybskip@pwsz.
legnica.edu.pl

Zajęcia prowadzone w 
ramach projektu Legnica.IT 
planujemy w semestrze zimo-
wym 2016/2017 rozpocząć 
na przełomie października i 
listopada 2016.

Ukradł sobie auto

Policjanci z Legnicy zatrzy-
mali 22-latka, który zgłosił 
kradzież wartego 15 tys. zło-
tych BMW. Za co?

Funkcjonariusze kry-
minalni legnickiej komen-
dy otrzymali zawiadomienie 
o kradzieży BMW wartego 
15.000 zł. Już samo zgłosze-
nie wydało się policjantom 
podejrzane. Tego typu samo-
chody nie są celem złodziei. 
Funkcjonariusze przeprowa-
dzili wstępne czynności, po 
których okazało się, że w dniu 
zgłaszanej kradzieży do po-
jazdu wsiadał jego właściciel. 
Ukoronowaniem tego ekspre-
sowego dochodzenia było inne 
zgłoszenie dotyczące kolizji z 

zaparkowanym samochodem, 
gdzie okazało się, że sprawca 
zbiegł z miejsca zdarzenia. Nie 
wiedział tylko, że... zgubił ta-
blicę rejestracyjną. Tablicę ze 
skradzionego BMW.

Auto zostało odnalezione.
Zgłaszający kradzież 

22-letni legniczanin został 
zatrzymany. Przyznał się, że 
po spowodowaniu kolizji pod 
wpływem alkoholu postanowił 
wymyślić historię ze skradzio-
nym samochodem. Za zgło-
szenie przestępstwa, o którym 
zgłaszający wiedział, że nie za-
istniało grozi mu teraz do 2 lat 
pozbawienia wolności.

Źródło: Policja Legnica
FOT. POLICJA LEGNICA



Do wypadku doszło w 
piątek 23 września około 
godziny 22.25 na oddziale 
G5 kopalni, 110 metrów 
pod ziemią. Trzyosobowa 
brygada z Przedsiębiorstwa 
Budowy Kopalń PeBeKa 
wykonywała kotwienie 
pod zabudowę wentylatora, 
gdy kawał stropu odspoił 
się i odpadł, przygniatając 
całą trójkę.

Na miejscu zginęli 
27-letni mieszkaniec Le-
gnicy i 44-letni miesz-
kaniec Lubina. 47-letni 
mieszkaniec Lubina w sta-
nie ciężkim   został prze-
wieziony do szpitalu w 
Legnicy. Mimo wysiłków 
lekarzy, zmarł.

Dochodzenie w spra-

wie wypadku prowadzi 
prokuratura. Sprawę bada 
ponadto Okręgowy Urząd 
Górniczy we Wrocła-
wiu. Wewnętrzna komisja 
sprawdzi, czy jest możli-
wość bezpiecznego kon-
tynuowania rozpoczętych 
robót w miejscu, gdzie do-
szło do wypadku.

To był już szósty w tym 
roku wypadek śmiertelny 
na terenie KGHM. Praw-
dziwa czarna seria zaczęła 
się pod koniec sierpnia, 
kiedy zginął pracownik 
wydziału pieców anodo-
wych w Hucie Miedzi Le-
gnica. 14 września silny 
wstrząs w Zakładach Gór-
niczych Rudna zagroził 
pracującym pod ziemią lu-
dziom. Dwudziestu jeden 
zdołało samodzielnie wy-
dostać się na powierzch-
nię. Dwudziesty drugi, gdy 
dotarli do niego ratownicy, 
już nie żył.

Piotr Kanikowski
redakcja@24legnica.pl
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Trzy ofiary 
wypadku w KGHM
Tydzień po wypadku w ko-
palni Polkowice-Sieroszo-
wice w legnickim szpitalu 
zmarł trzeci z pracowników 
PeBeKa przysypanych przez 
skały. 42-letni elektromon-
ter, mieszkaniec Brodowa, 
osierocił dwójkę dzieci.

Zakłady Górnicze Polkowi-
ce-Sieroszowice świętują 
jubileusz 20-lecia połącze-
nia kopalni Polkowice z ko-
palnią Sieroszowice. Dzisiaj 
to największy Oddział KGHM 
zatrudniający około 4700 
pracowników z ogromnymi 
perspektywami wydobyw-
czymi na przyszłość. Okazją 
do wspomnień górniczej hi-
storii zakładu był uroczysty 
benefis z udziałem obecnych 
i byłych pracowników.

Sierpol skończył dwudziestkę

Uroczystość odbyła się w 
Legnicy, gdzie w atmosferze 
wspomnień spotkało się ponad 
200 pracowników. Również 
emerytowanych dyrektorów 
kopalni Polkowice i młod-
szej - Sieroszowice. Pierwsza 
z nich rozpoczęła wydobycie 
już w 1968 roku, Sieroszowice 
- 12 lat później. W połowie lat 
90-tych zarząd KGHM zde-
cydował o połączeniu obu za-
kładów. Powodem były między 
innymi zmniejszające się zaso-
by Polkowic oraz nierozwinię-
ta infrastruktura techniczna 
Sieroszowic. Połączenie miało 
rozwiązać te problemy i dawa-
ło perspektywę rozwoju w ob-
szarze wydobywczym dla ca-
łego KGHM. Jak wspominają 
uczestnicy jubileuszowego be-

nefisu, połączenie dwóch ko-
palń było przedsięwzięciem o 
niespotykanym zakresie i roz-
machu. Integracji wymagały 
dwa organizmy o własnej in-
frastrukturze, kulturze, parku 
maszynowym i wielotysięcznej 
załodze. 1 stycznia 1996 roku 
obie kopalnie działały już jako 
jeden twór: Zakłady Górnicze 
Polkowice-Sieroszowie.

- Ten jubileusz szczegól-
nie cieszy - mówił Krzysztof 
Skóra, prezes KGHM Polska 
Miedź - Mimo trudnych wa-
runków wydobycia, kopalnia 
Polkowice-Sieroszowice to 
nowoczesny i bardzo dobrze 
zorganizowany zakład osiąga-
jący wysokie wartości produk-
cyjne. Znakomite wyniki nie 
byłyby możliwe gdyby nie wie-
dza i kompetencje ludzi, któ-
rzy codziennie stawiają czoła 
wielu trudnościom i wyzwa-
niom. Rozwój projektu Gło-
gów Głęboki - Przemysłowy, 
największego pod względem 
zasobów głębinowego projektu 
górnictwa miedziowego w Eu-
ropie, pozwala z optymizmem 
patrzeć na potencjał Zakładów 
Górniczych Polkowice-Siero-
szowice –dodał prezes.

Dzisiaj Polkowice-Siero-
szowice to najnowocześniejsza 
kopalnia KGHM, prowadzą-

ca prace w obrębie czterech 
złóż: „Polkowice”, „Radwanice 
Wschodnie”, „Sieroszowice” i 
części złoża „Głogów Głębo-
ki – Przemysłowy” o łącznej 
powierzchni 175 kilometrów 
kwadratowych. Eksploatacja 
odbywa się dzięki 9 szybom. 
Najmłodszy z nich, SW-4, 
któremu nadano imię Tade-
usza Zastawnika jest obecnie 
w trakcie zbrojenia. Budowany 
jest jednocześnie szyb GG-1. 
Oba szyby otwierają przed ko-

palnią przyszłość jaką jest wy-
dobycie poniżej poziomu 1200 
m. Zasoby przemysłowe wy-
korzystywane przez tę kopal-
nię (wg stanu na 31.12.2015) 
wynoszą 409 milionów ton 
rudy miedzi. W złożu “Siero-
szowice” występują też bogate 
pokłady soli kamiennej.

Źródło: KGHM  
Polska Miedź
FOT. KGHM  
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PREMIERY  
Bociany (2D,dubbing) 
pt  11:00 12:00  14:00  17:45 
sb, nd, pn, wt, śr, czw 
10:00 12:00  14:00  17:45 
Bociany (3D,dubbing) 
pt, sb, nd, pn, wt, śr, czw  16:00 
Dzielna syrenka i Piraci z Kra-
boidów (2D,dubbing)  
pt, sb, nd, pn, wt, śr, czw 
13:15  15:15  
Inferno (2D,napisy) 
pt, sb, nd, pn, wt, śr, czw 
10:15  13:00  15:45 1 8 : 0 0  
20:45

KULTURA DOSTĘPNA 
Chemia - Kultura Dostępna 
czw   18:00  

POZOSTAŁE TYTUŁY 
Dziewczyna z pociągu 
(2D,napisy)   
pt, sb, nd, pn, wt, śr, czw 
12:15 19:15 21:45  
Nie oddychaj (2D,napisy)  
pt, sb, nd, pn, wt, śr, czw 
22:30   
Osobliwy dom Pani Peregrine 
(2D,dubbing)   
pt  11:00 14:15   
sb, nd, pn, wt, śr, czw 
10:30 14:15   

Osobliwy dom Pani Peregrine 
(3D,dubbing)  
pt, sb, nd, pn, wt, śr, czw  19:45 

Ostatnia Rodzina (2D,pl)  
pt, sb, nd, pn, wt, śr 17:15  
czw  20:00   
Sekretne życie zwierzaków do-
mowych (2D,dubbing)  
pt, sb, nd, wt, śr, czw 
10:00 17:00  
pn  09:30 17:00   
Wołyń (2D,pl)   
pt  14:45 18:30 2 0 : 0 0  
21:45 
sb, nd, pn, wt, śr  11:00  14:45 
18:30  20:00  21:45
czw  11:00  14:45  18:30  21:45 

   od 14.10.2016 do 20.10.2016

Wejściówki dla Czytelników
Mamy dla naszych czytelników dwie pojedyńcze wejściówki ufundowane przez Kino 
HELIOS na film pt. „WOŁYŃ” w Legnicy – do wykorzystania w PIĄTEK -  jeżeli chcesz ją 
wygrać, wyślij maila na adres konkursy@24legnica.pl w treści podając imię i nazwisko 
oraz nr telefonu
ZWYCIĘZCY ZOSTANĄ POINFOMOWANI JUŻ W PIĄTEK telefonicznie lub mailem.

Cennik biletów
Cennik biletów 2D:
Bilet normalny 
– (pon. – czw.) 23 zł, (pt. – 
nd., święta) 25 zł
Bilet ulgowy
 – (pon. – czw.) 19 zł, (pt. – 
nd., święta) 21 zł
Junior/Senior 
– (pon. – czw.) 19 zł, (pt – 
nd., święta) 21 zł
Promocje cenowe 2D:
Tani wtorek Normalny  
– 19 zł
Tani wtorek Ulgowy – 17 zł
Tani wtorek Junior/Senior 
– 17 zł
Seanse do godziny 13.30 – 
(pon. - pt.) – 17 zł (nie obo-
wiązuje na seanse 3D oraz 
w Tanie wtorki)
Cennik biletów 3D:
Bilet normalny 
– (pon. – czw.) 26 zł, (pt. – 
nd., święta) 28 zł
Bilet ulgowy 
– (pon. – czw.) 22 zł, (pt. – 
nd., święta) 24 zł
Junior/Senior 
– (pon. – czw.) 22 zł, (pt – 
nd., święta) 24 zł
Promocje cenowe 3D:
Tani wtorek Normalny – 21 
zł
Tani wtorek Ulgowy – 19 zł
Tani wtorek Junior/Senior 
– 19 zł
Do wszystkich biletów na 
filmy 3D doliczana jest 
dopłata w wysokości 3 zł. 
Jest to dopłata związana 
z użytkowaniem okularów 
3D, niezbędnych do wła-
ściwego odbioru projekcji 
trójwymiarowych. Okulary 
zostaną Państwu udostęp-
nione do jednorazowego 
użytku. Prosimy o ich zwrot 
obsłudze kina po seansie.
Znajdź nas także na  
Facebook`u:   
www.facebook.com/ 
HeliosPolska
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"Wiosną roku 1458 mia-
sto Arras nawiedzone zostało 
klęską zarazy i głodu. W cią-
gu miesiąca niemal piąta część 
obywateli miasta straciła życie. 
W październiku roku 1461 
z nie wyjaśnionych przyczyn 
nastąpiło słynne Vauderie 
d'Arras. Były to okrutne prze-
śladowania Żydów i czarow-
nic, procesy o urojone herezje, 
a także wybuch łupiestwa i 
zbrodni. Po trzech tygodniach 
przyszło uspokojenie. W ja-
kiś czas potem Dawid, biskup 
Utrechtu, bastard księcia bur-
gundzkiego Filipa Dobrego, 
unieważnił wszystkie procesy 
o czary i pobłogosławił Arras. 
Te właśnie wydarzenia stano-
wią kanwę niniejszej opowie-
ści" - pisał Andrzej Szczypior-
ski we wstępie do "Mszy za 
miasto Arras". 

Stojący na czele miasta 
ojciec Albert fanatycznie pra-
gnął obudzić "siłę wiary" i w 
imię swojej obłąkańczej wizji 
popychał miasto do coraz no-
wych zbrodni. Za jego sprawą 
do władzy w radzie miasta do-
szli "ludzie prości", w rzeczy-
wistości ignoranci, którzy wła-
śnie z niego uczynili swojego 
przywódcę. Narrator Jan, za-
ufany biskupa Utrechtu, zdaje 
relacje obywatelom Brugii o 
swoich przeżyciach w Arras. 

Historyczność tej powie-
ści jest umowna, gdyż niemal 
wszystkie postacie i wydarze-
nia w niej opisane są fikcyj-
ne. Powieść Szczypiorskiego 
ujawnia mechanizmy każdego 
terroru, którego początkiem 
bywają niekiedy dobre inten-
cje. Może to dotyczyć rewo-
lucji, wojen religijnych jak 
i waśni narodowościowych. 
Opowieść Jana, pełna retro-
spekcji, nasycona została dys-
kusjami filozoficznymi, jakie 
toczą ze sobą główni boha-
terowie: ojciec Albert, biskup 
Dawid i narrator.

Tekst Andrzeja Szczypior-
skiego ukazał się w 1971 r. i 
stał się jednym z ważniejszych 

wydarzeń literackich tego 
okresu - dostał m.in. nagrodę 
polskiego PEN Clubu. Autor, 
pisząc o pogromach Żydów 
i czarownic w XV-wiecznym 
francuskim miasteczku Ar-
ras, myślał o antysemityzmie 
i atakach polskiej władzy ko-
munistycznej na intelektuali-
stów, których kulminacją były 
wydarzenia roku 1968 i przy-
musowa emigracja Polaków 
pochodzenia żydowskiego.

Zrealizowana w ubiegłym 
roku w warszawskim Teatrze 
Narodowym sztuka „Msza za 
miasto Arras” jest opowieścią 
o moralności, władzy, religii, 
polityce, a także o niebez-
pieczeństwie ideologicznego 
zaślepienia, które każe czło-
wiekowi interpretować świat 
za pomocą określonego kodu, 
nie dopuszczającego innych 
sposobów rozumienia. Rozwa-
żania na te tematy podane są 
w formie minimalistycznej: na 
scenie jest tylko krzesło i ak-
tor-przewodnik. Monodram 
wykonywany przez Janusza 
Gajosa przyniósł aktorowi te-
goroczną Nagrodę im. Cypria-
na Norwida  dla najważniej-
szego warszawskiego artysty 
teatralnego minionego sezonu, 
którą artyście wręczono na gali 
26 września br.

- Opowieść o ojcu Alber-
cie, księdzu Dawidzie, płoną-
cych na stosach i makiawelicz-
nej umiejętności sterowania 
ludzkimi uczuciami ma wy-
miar uniwersalny – zauważył 
Janusz Gajos przed ubiegło-
roczną premierą monodramu 
zauważając, że w historii Arras 
odnaleźć można obraz spo-
łecznych procesów i ludzkich 
zachowań w czasach kryzyso-
wych. - Świat od zawsze po-
pełnia te same błędy. O tych 
problemach nie tylko warto, 
ale należy mówić – dodał ak-
tor.

- Szczypiorski swój tekst 
pisał już po wydarzeniach 
marca 1968 r., nie tylko w 
sprawie antysemityzmu, ale 
także w czasie jałowienia idei 
komunistycznej. Efektem jest 
filozoficzno-polityczna roz-
mowa o świecie, w którym 
co chwilę wraca pomysł, że 
wszystko musi być ponazywa-
ne, urządzone raz na zawsze. 
Myślenie o świecie przybiera 
formę doktryny, ideologii. Z 
drugiej strony panuje pogląd, 
że człowiek je i pije, a jaka idea 
mu przyświeca - nie ma zna-
czenia. Za tym stoi przeraża-
jące rozczarowanie, nihilizm. 
Te dwie postawy, kiedy nabie-
rają mocy i dominują, stają się 
pułapką. Janusz Gajos prze-

prowadza nas przez kilkana-
ście postaci, które uczestniczą 
w wydarzeniach w Arras. Jest 
przewodnikiem tyleż mądrym, 
co bezradnym, na koniec zo-
stawiającym nas z frapującymi 
pytaniami – podkreślił współ-
twórca monodramu, reżyser 
Piotr Cieplak. 

„Gajos gra Jana, człowieka 
sceptycznego, co nie znaczy, że 
cynicznego. Po prostu życie i 
to, co widział, nauczyło go, by 
nie ulegać nagłym emocjom, 
zachować dystans i poddawać 
wszystko analizie zdrowe-
go rozsądku. W Arras, gdzie 
przebywał, stał się bowiem 
świadkiem zbiorowego szaleń-
stwa oraz fanatyzmu. Wszyst-
ko zaczęło się niewinnie - od 
śmierci konia. Skończyło się 
na pogromie. Pozornie nie-
znaczące zdarzenie zostało 
bowiem rozbuchane do niebo-
tycznej skali, nie bez wpływu 
księdza Alberta, który zdoby-
wał coraz większy wpływ na 
najbiedniejszych obywateli, 
kierując ich uwagę i podej-
rzenia na Żydów. To właśnie 
Albert staje się w opowieści 
Gajosa uosobieniem niebez-
piecznego populisty i dema-
goga. Dopuszcza do udziału 
w radzie miasta ludzi niewy-
kształconych, manipuluje nimi 
i doprowadza na rozkręcenia 
antyżydowskiej histerii, co jest 
jednocześnie klęską rządów 
większości. Jej ofiarami stają 
się nie tylko Żydzi, ale również 
obywatele przeciwstawiają-
cy się rozpętaniu nienawiści 
- mający śmiałość wystąpić 
przeciwko Albertowi” – napi-
sał w tegorocznej recenzji dla 
Sukcesu Jacek Cieślak. 

„Gajos przekonuje, że to-
talitaryzm, niezależnie od gło-
szonych haseł i metod, pozo-
staje ustrojem destrukcyjnym 
zarówno dla buntowników, 
jak i wyznawców. I że świat 
stale przechodzi lekcje barba-
rzyństwa i rozczarowań, które 
nielicznym pozostawiają wiarę 
i nadzieję, a większości pust-
kę. Ten głos "jedynego spra-
wiedliwego" jest przejmująco 
aktualny także dziś. Niestety” 
– pisał Jan Bończa-Szabłowski 
w Rzeczpospolitej.

Monodram „Msza za mia-
sto Arras” jest czwartą odsłoną 
legnickiego cyklu Modrzejew-
ska – Dom Otwarty”, który 
wystartował w maju br. wraz 
z „Misterium buffo” Daria Fo 
w reżyserii Lecha Raczaka, 
w którym zaprezentowano 
na Scenie Gadzickiego także 
spektakle: „Remus” gdańskiego 
Teatru Miniatura w reżyserii 
Remigiusza Brzyka oraz „In-

tro” Teatru Dada von Bzdülöw 
z Gdańska w reżyserii Leszek 
Bzdyla i Katarzyny Chmie-
lewskiej. To także kolejna w 
ostatnich latach prezentacja 
wybitnych monodramów, któ-
re na legnickiej scenie pre-
zentowali m.in.: Jerzy Stuhr 
(„Kontrabasista”), Wojciech 
Pszoniak („Belfer”), Krysty-
na Janda („Shirley Valenti-

ne” oraz „Ucho, gardło, nóż”), 
Bogusław Wrocławski („Seks, 
prochy i rock and roll”), Jerzy 
Trela („Wielkie kazanie księ-
dza Bernarda”)  i Przemysław 
Bluszcz („Samospalenie”).

Mimo, że w grudniu ub. 
roku spektakl na żywo trans-
mitowano ze studia na Woro-
nicza dla TVP Kultura bilety 
(100 zł) na legnickie przed-

stawienie monodramu Janusza 
Gajosa zostały wyprzedane 
błyskawicznie, niemal natych-
miast po uruchomieniu bileto-
wej kasy teatru po wakacyjnej 
przerwie. Zabrakło ich już 10 
września. Długa jest też lista 
rezerwowa tych, którzy mają 
nadzieję na powiększenie wi-
downi o jaskółkę i dostawki.

Grzegorz Żurawiński
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Janusz Gajos na Scenie Gadzickiego
Wybitny aktor wystąpi w 
monodramie „Msza za mia-
sto Arras” zrealizowanym 
na podstawie powieści An-
drzeja Szczypiorskiego. To 
boleśnie aktualny raport o 
ludzkiej kondycji, politycznej 
manipulacji i szkodliwym 
wpływie ideologii. Jedyny 
spektakl na legnickiej Sce-
nie Gadzickiego w środę 19 
października o godz. 19.00 
będzie czwartą tegoroczną 
prezentacją w cyklu Modrze-
jewska – Dom Otwarty.
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