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Kazimierz Pleśniak nie krył 
wzruszenia.

- Gdy dwa lata temu ob-
chodziłem swoje 70 urodzi-
ny i 50-lecie pracy społecznej 
myślałem, że już piękniejszej 
chwili nie będzie. A tu nagle 
rzecznik praw dziecka, pan 
Marek Michalak, który jest 
jednocześnie przewodniczącym 
międzynarodowej kapituły, 
zakomunikował 4 listopada w 
Akademii Rycerskiej o nadaniu 
mi Orderu Uśmiechu – opo-

wiada. – Nie ma na świecie nic 
piękniejszego niż dzieci. Jan 
Paweł II mówił, ze “dziecko jest 
radością całego świata”. Cieszę 
się. Swoje życie oddałem dla 
dzieci i myślę, że ile mi zdrowie 
pozwoli, będę dalej na ich rzecz 
pracować.

Podczas uroczystości w 
Młodzieżowym Centrum Kul-
tury dla Kazimierza Pleśniaka 
i jego gości – posłanki Elż-
biety Stępień, biskupa Marka 
Mendyka, prezesa Tadeusza 
Krzakowskiego, starosty Janiny 
Mazur i wielu innych samorzą-
dowców – tańczyli i śpiewali 
młodzi artyści z Legnicy i Spa-
lonej.

Zgodnie z ceremoniałem, 
nowy kawaler Orderu Uśmie-
chu musiał wychylić kielich z 
wyciśniętym przez dzieci so-
kiem z cytryn. Nie wolno mu 
było się przy tym krzywić. Ka-
zimierz Pleśniak wykonał to 
zadanie z uśmiechem.

Kazimierz Pleśniak – były 

dyrektor Młodzieżowego 
Centrum Kultury „Harcerz” 
w Legnicy – angażował się w 
działalność społeczną od lat 
sześćdziesiątych. Jej ukorono-
waniem jest praca w Towarzy-

stwie Przyjaciół Dzieci, z któ-
rym związał się 1 1991 roku, 
po przejściu na emeryturę.  Jest 
prezesem Zarządu Oddziału 
Miejskiego TPD w Legnicy, 
prezesem Zarządu Oddziału 

Okręgowego TPD w Legnicy, 
wiceprezesem Dolnośląskiego 
Oddziału Regionalnego TPD, 
a od 2009 r. także członkiem 
Zarządu Głównego TPD.

Całe swoje dorosłe życie 

poświęcił pracy dla dzieci i na 
rzecz dzieci. Był inicjatorem 
tzw. stanic wędrujących, które 
podczas wakacji 1982-1988 i 
1995-2000 odwiedzały małe 
miejscowości dawnego woje-
wództwa legnickiego organizu-
jąc letni wypoczynek. W1989 r. 
z jego inicjatywy powołano w 
Legnicy placówkę wychowania 
pozaszkolnego – MDK „Har-
cerz”, przekształconą w 1994 
r. w pałac młodzieży o nazwie 
MCK „Harcerz”.

W czasie kierowania przez 
niego Zarządem Oddziału 
Okręgowego TPD w Legnicy 
stał się on największy w kraju 
zrzeszając ponad 3000 człon-
ków w ponad 140 kołach Przy-
jaciół Dzieci i obejmując opieką 
ponad 2500 dzieci potrzebują-
cych pomocy. W 2010 r za-
inicjował Krajowe Forum Kół 
Przyjaciół Dzieci w Legnicy.

Piotr Kanikowski
redakcja@24legnica.pl
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Kazimierz Pleśniak – prezes 
legnickiego Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci – został 
drugim w Legnicy i 1004 na 
świecie kawalerem Orderu 
Uśmiechu. – Jest to bezcen-
ne wyróżnienie. Mam kilka-
dziesiąt odznaczeń, ale jed-
nak to jest nieporównywalne 
z nimi, bo przyznawane na 
wniosek dzieci i za pracę 
na rzecz dzieci – mówi Kazi-
mierz Pleśniak.

Order Uśmiechu dla Pleśniaka



- Kwestowało w tym roku 
180 wolontariuszy. W samym 
sztabie pracowało 30 harcerzy 
- mówi druh Piotr Szymań-
ski z legnickiego Hufca ZHP, 
który w tym roku dowodził le-
gnickim Finałem.

Całe niedzielne popołu-
dnie przez Galerią Piastów 
i w jej wnętrzu, gdzie stanęła 
orkiestrowa scena, kłębił się 
tłum legniczan.

- Jest niesamowitym suk-
cesem, że w taką pogodę udało 
się zebrać tyle ludzi - uważa 
Piotr Szymański. Drugim suk-
cesem było przekonanie ich do 
hojności. Wynik tegorocznej 
zbiórki w Legnicy współgra 
z rewelacyjnymi wieściami z 
Warszawy. Na koncie WOŚP 
miała wczoraj o północy po-
nad 64 miliony złotych. Polacy 
znowu okazali serce.

Jak co roku, do emocjo-
nujących licytacji o Złote Ser-
duszko nr 1 oraz Złotą Kartę 
przystąpiło Europejskie Cen-
trum Odszkodowań EUCO z 
Legnicy. Złota Karta jest ich - 
za 50 tys. zł. Kartę z numerem 

drugim wylicytowała za 16 tys. 
zł ich spółka córka, EuCOcar z 
Legnicy. Za 262 tys. zł EUCO 
Legnica kupiło również na fi-
nałowej licytacji WOŚP Złote 
Serduszko z nr 2.

Trwają legnickie licyta-
cje w internecie. Na portalu 
Allegro.pl można m.in. kupić 
Ursus C-335, dar właściciela 
portalu Toptraktor.pl za ura-
towane przy pomocy sprzętu z 
serduszkiem życie jego synka.

Szesnastotysięczna Zło-
toryja jak co roku przy okazji 
WOŚP pobiła rekord hojno-
ści. Wstępnie doliczono się 
35.579 zł (a część puszek jesz-
cze czekała na przeliczenie). 

- Po zakończeniu zbiór-

ki przyszedł do sztabu młody 
człowiek. późno wracał po-
ciągiem ze studiów we Wro-
cławiu i nigdzie nie spotkał 
wolontariuszy, więc przyszedł 
zapytać, czy jeszcze może coś 
dać na Orkiestrę - opowiada 
Ewa Miara, szefowa złotoryj-
skiego sztabu WOŚP. Zmę-
czona, ale szczęśliwa.

Takich spóźnionych, któ-
rzy przychodzili do hufca 
z datkiem dla WOŚP, było 
jeszcze kilku. Licytacja w Zło-
toryjskim Ośrodku Kultury i 
Rekreacji poszła słabiej niż w 
poprzednich latach - brako-
wało licytujących z grubymi 
portfelami. Za to kwesta na 
ulicach udała się nadzwyczaj-

nie. Ludzie wrzucali pienią-
dze nie oczekując na żadne 
korzyści poza serduszkiem do 
przyklejenia na kurtkę. Było 
wczoraj najmodniejsze.

- Robiłam kiedyś analizę, 
ile zbierają inne miasta. W 
przeliczeniu na głowę miesz-
kańca jesteśmy mistrzami w 
hojności - mówi dumna ze 
złotoryjan Ewa Miara. Chwali 
fantastyczną młodzież, która 
od rana do późnego wieczora 
pomagała w zbiórce, i star-
szych mieszkańców, sponta-
nicznie donoszących do sztabu 
upieczone przez siebie ciasta, 
aby pomóc Orkiestrze.

Zdarzały się, niestety, 
przykre incydenty. Starsi lu-
dzie wychodzący z kościoła 
po mszach niekiedy dogady-
wali kwestującej pod świąty-
nią młodzieży. Na facebooku 
pisano o wolontariuszach po-
gonionych ze stacji paliw Or-
lenu, nawołując jednocześnie 
do jej bojkotu. Ewa Miara nic 
o tym nie wie. - Trzy lata temu 
była taka sytuacja. Panie po-
wiedziały dzieciom z puszka-
mi, żeby poszły gdzie indziej, 
bo tu jeżdżą samochody i jest 
niebezpiecznie. My też uczu-
lamy wolontariuszy, aby dbali 
o swoje bezpieczeństwo. Dla-
tego myślę, że ich na tej stacji 
paliw nie było - mówi Ewa 
Miara.

Piotr Kanikowski
redakcja@24legnica.pl

FOT. PIOTR KANIKOWSKI

WIADOMOŚCI STRONA  2 redakcja@24legnica.pl 19 stycznia 2017

Non olet?

MOJE TRZY
GROSZE

FELIETON 
COTYGODNIOWY

„Współpraca z nami 
to możliwość dostępu do 
najnowszych rozwiązań w 
dziedzinie budowania rela-
cji z klientem oraz bardzo 
skutecznych kanałów bezpo-
średniej komunikacji z od-
biorcami Państwa produktów 
i usług” - chwali się na swojej 
stronie internetowej spółka 
telemarketingowa z Dąbrowy 
Górniczej. Brzmi niewinnie. 
O jaki rodzaj relacji z klien-
tem chodzi? Nie wiedzieli-
byśmy, gdyby także do nas 
nie trafiły w końcu esemesy z 
Dąbrowy Górniczej.

Okazało się wówczas, 
że poza „dostępem do naj-
nowszych rozwiązań” spółka 
deklaruje również dostęp do 
chwilowo wolnych 70 tysięcy 
złotych, które usilnie próbuje 
wcisąć komu popadnie. Roz-
syła na telefony komórkowe 
esemesy mające skłonić ludzi, 
by wyciągnęli paluszki po te 
pieniądze i odesłali zwrot-
ną wiadomość na podany 
pięciocyfrowy numer. Uru-
chomią w ten sposób usługę 
„Premium”, która – sądząc z 
regulaminu – sprowadza się 
w zasadzie do systematycz-
nego, bezwzględnego dojeniu 
naiwniaków. 

„Kanały komunikacji z 
odbiorami”, wykorzystywane 
przez wspomniana spółkę, są 
w istocie bardzo bezpośred-
nie. W esemesach rozsyła-
nych odbiorcom nazywa się 
ich bez ogródek głupcami (bo 
„tylko głupiec nie poświęci 
2 złotych, żeby odebrać 70 
tysięcy”), przeklina (pytając 
„dlaczego do cholery” nie 
chcą odebrać pieniędzy) i hi-
sterycznie zaklina („Na mi-
łość Boską! Zaufaj mi!”). Jeśli 
w tym „budowaniu relacji z 
klientem” chodzi o stopnio-
wanie szoku, to następnym 
krokiem powinny być ese-
mesy typu: „Ty, ch... pierd.... 
w d... jeb..., znajdziemy cię i 
zajeb..., jak nie odeślesz nam 
tego pierd... SMS-a.”.  

Nietrudno mi to sobie 
wyobrazić, bo przekona-
nie, że „pecunia non olet” to 
podstawa rozpanoszonego w 
Polsce drapieżnego kapita-
lizmu. Wcale niedaleko od 
tej wizji odbiegają esemesy 
już teraz rozsyłane przez in-
nych cwaniaków od telemar-
ketingu. Możesz dostać na 
przykład informację o win-
dykatorach, którzy rzekomo 
jadą pod twój adres. Aby ich 
powstrzymać – informuje in-
strukcja – wystarczy natych-
miast wysłać zwrotny esemes 
pod wszkazny numer (cena 
30 złotych plus VAT). Jedni 
po takiej informacji dostaną 
ataku wściekłości. Inni ataku 
serca.

Piotr Kanikowski
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masz ciekawy temat? 
dzwoń – pisz

STACJA Legnica, ul. 
Wrocławska 101, 
(róg Moniuszki)
tel. 602 478 962

TANIEJ NIŻ W SUPERMARKETACH
dowozimy butle i węgiel do klienta 

LPG
1,93 zł 37 zł
LPG WYMIANA 

BUTLI
WYMIANA 

BUTLI

TURYSTYCZNYCH
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Niesamowita Orkiestra
184.870,90 zł - to suma 
uzyskana z kwesty do pu-
szek i licytacji przeprowa-
dzonych w Galerii Piastów. 
Jest o ponad 30 tysięcy zło-
tych wyższa niż dotychcza-
sowy rekord Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy w 
Legnicy.

Michał Biały - legnicki 
przedsiębiorca, właściciel portalu 
Toptraktor.pl, ofiarodawca ciągnika 
licytowanego na rzecz WOŚP – w 
rozmowie z Piotrem Kanikowskim.

Czym jest dla Pana Wielka 
Orkiestra Świątecznej Pomocy?

- Bardzo ważną fundacją. 
Nasze dziecko żyje dzięki sprzę-
towi przekazanemu przez Funda-
cje Wielka Orkiestra Świątecz-
nej Pomocy do kliniki, w której 
cztery lata temu znalazł się nasz 
syn. Został uratowany przy wiel-
kim zaangażowaniu lekarzy i 
aparatury medycznej od WOŚP. 
Nie wyobrażam sobie, żeby się 
nie zrewanżować. Od samego 
początku - jak tylko pojawiły 
się przesłanki, że syn wraca do 
zdrowia - cały czas chodziła mi 
ta myśl po głowie. Co roku gramy 
z Orkiestrą, co roku ją wspieramy 
w najbardziej możliwy sposób. 
A ponieważ prowadzimy por-
tal Toptraktor, który zajmuje się 
ogłoszeniami w branży rolniczej, 
naturalną koleją rzeczy zdecy-
dowaliśmy się przekazać traktor 
Ursus na licytację.

Jaka jest historia tego cią-
gnika?

- Został kupiony w grud-
niu, specjalnie na licytację. I od 
razu w dniu zakupu został prze-
wieziony do gospodarstwa pana 
Dariusza Zerboka ze Stolca koło 
Ząbkowic Śląskich. Pan Dariusz i 
jego przyjaciele rozebrali ciągnik 
na części, wyczyścili, złożyli na 
nowo i odmalowali. Cała reno-
wacja tego ciągnika zajęła im czas 
od środowego popołudnia do 
piątkowego obiadu.

Jest sprawny? Można nim 
wyjechać na pole?

- Można. Do ciągnika został 
dołączony pług, przekazany przez 
dobrych ludzi ze Stolca. Owszem, 
może być, że wyjdą jakieś usterki, 
bo Ursus nie był remontowany, 
tylko odnowiony lakierniczo. ale 
jakiekolwiek by były - deklaruje-
my się do ich usunięcia.

Wielka Orkiestra Świątecz-
nej Pomocy i sam Jerzy Owsiak 
są ostatnio obiektami licznych 
ataków. Jak Pan na to patrzy?

- Mogę tylko powiedzieć, że 
nie rozumiem ataków na kogoś, 
kto czyni dobro. Nie ma znacze-
nia, czy ktoś jest lewy, czy ktoś 
jest prawy - ważne, aby chciał 
pomagać. Bardzo ładnie ujął to 
dzisiaj u nas ksiądz w kazaniu na 
mszy. Opowiedział o mężczyźnie, 
który widząc głodującą dziew-
czynkę, zaczął się modlić: "Panie 
Boże, dlaczego nic nie zrobisz dla 
tego dziecka?". I Bóg odpowie-
dział: "Przecież zrobiłem: posła-
łem ciebie".



DZIEŃ BABCI I DZIADKA

Lody robią samodzielnie 
właściciele lokalu – wyłącznie z 
naturalnych produktów, domo-
wym sposobem, w oparciu o wła-
sne, strzeżone pilnie receptury. 
Są pyszne, z dużymi kawałkami 
świeżych owoców i bakalii, pusz-
yste, przyjemnie chłodne, ale nie 
zmrożone na kość. Rozkosznie 
rozpuszczają się w ustach, od-
słaniając bogactwo składników. 
Kawiarnia obywa się przy tym 
bez tricków, którymi przemy-
słowi producenci lodów próbują 
oszukiwać kubki smakowe – tu 
nie korzysta się ze sztucznych 
aromatów, zagęszczaczy, stabili-
zatorów i taniego tłuszczu. Po-
gaduchy Cafe w każdym detalu 
stawiają na jakość, jakiej jeszcze 
w Legnicy nie było.

Smaki też są niesamowi-
te: palone masło, słony karmel, 
truskawki na śmietanie, chałwa 

z pistacją... W snickersie jest gę-
sto od własnoręcznie prażonych 
przez właścicieli kawiarni orze-
chów, a w lodach bakaliowych 
nikt nie żałuje rodzynek ani aro-
matycznej skórki z pomarańczy. 
Smaki można dowolnie łączyć 
w pucharkach lub poprosić o na-
łożenie kilku gałek do czarnego, 
czekoladowego wafelka, na wy-
nos. Porcje są duże, a ceny kuszą-
ce. Po domowemu, ze zmrożo-
nych owoców, przygotowywania 
jest słodka frużelina, dodawana 
do lodów: porzeczkowa, malino-
wa lub wiśniowa z cynamonem. 
Kawiarnia serwuje też intensyw-
nie owocowe sorbety w wielu 
smakach oraz mleczne szejki.

W ten weekend Pogaduchy 
Cafe szczególnie gorąco zapra-
szają do siebie dziadków i babcie, 
którzy 21 i 22 stycznia obcho-
dzić będą swoje święto. Dajcie 
się tam porwać wnukom i spędź-
cie miły dzień na pogaduchach 
przy pysznym cieście, słoiczkach 
z sałatką owocową, muffinkach, 
kawie lub herbacie. Lokal przy-
gotowuje na tę okazję wyjątkowe 
menu, w którym znajdą się m.in. 
zimne lody z wiśniową frużeliną 
polane gorącą belgijską czekola-
dą. Będzie co wspominać.   

Pogaduchy z babcią i dziadkiem
Prócz wybornej włoskiej 
kawy i domowych ciast, któ-
re w miesiąc podbiły Legni-
cę, nowa kawiarnia Poga-
duchy Cafe na ul. Witelona 
zaczęła kilka dni temu ser-
wować lody, jakich jeszcze 
w mieście nie było.

Pogaduchy Cafe  
ul. Witelona 14/1, Legnica

76/ 720 84 48
Facebook: PogaduchyCafeLegnica

Otwarte
od poniedziałku do soboty w godz. 10-20

w niedziele w godz. 13-20
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Niech żyją nam!
21 stycznia obchodzony jest 
dzień babci, a 22 stycznia 
swoje święto mają dziad-
kowie. W przedszkolnych 
kalendarzach te daty ob-
wiedzione są czerwonym 
flamastrem, ale niektórym 
wnukom notorycznie zdarza 
się o nich zapominać. 

Może dlatego, że w Pol-
sce zwyczaj fetowania dnia 
babci i dnia dziadka jest 
stosunkowo nowy. Zapoży-
czyliśmy go, najprawdopo-
dobniej od Amerykanów, 
dopiero w latach osiemdzie-
siątych. Inaczej niż u nas, w 
USA i Kanadzie babcie mają 
wspólne święto z dziadka-
mi. Jest obchodzone jako 
National Grandparents Day 
we wrześniu. Tam docze-
kało się własnego hymnu 
(„A song for Grandma and 
Grandpa”), ma też sympa-
tyczny symbol – niezapomi-
najkę, która pojawia się na 
okolicznościowych kartach 
i dekoracjach. W szkołach, 
kościołach i domach staro-
ści urządzane są uroczyste 
spotkania. Przyjął się też 
zwyczaj rodzinnego, wielo-
pokoleniowego grillowania, 
podczas którego dzieci mają 
okazję lepiej poznać swych 

dziadków. 
Jak wskazują psycho-

lodzy, trudno przecenić 
znaczenie dobrej relacji z 
dziadkami dla rozwoju wnu-
ków. Spędzone razem dzie-
ciństwo wpłynie na to, jak 
wnukowie po dorośnięciu 
będą postępować w stosun-
ku do własnych wnuków 
i osób starszych w ogóle. 
„Dziadkowie, którzy wierzą, 
że mają wpływ na życie swo-
ich wnuków i pełnią bardziej 
aktywną rolę w ich życiu do-
świadczają częstszych kon-
taktów ze swoimi wnukami i 
wyższej jakości relacji, biorą 
udział nawet w dyskusjach 
wnuków dotyczących ich 
planów na przyszłość” - za-
uważa Katarzyna Appeit z 
Instytutu Psychologii Uni-
wersytetu im. Adama Mic-
kiewicza w Poznaniu. Utarło 
się, że wnukowie korzystają 
z pomocy dziadka i babci 
w najwcześniejszym okresie 
życia. Jeśli połączy ich wów-
czas głęboka relacja, będą 
podporą dla dziadków w 
sytuacji utraty zdrowia i sił 
witalnych. Warto więc sko-
rzystać z pretekstu, by spę-
dzić ten weekend razem. 

Piotr Kanikowski  
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W niedzielę 15 stycznia br. 
patrol dzielnicowych Rewiru II 
Komendy Miejskiej Policji w 
Legnicy udał się na teren gmi-
ny Kunice, ponieważ dyżurny 
jednostki otrzymał informację, 
od osoby zgłaszającej o kra-
dzieży telefonu komórkowego. 
Policjanci, którzy udali się pod 
wskazany adres ustalili, że do 
przedmiotowej kradzieży nie 
doszło, a interwencja policjan-
tów była wynikiem rodzinnych 

nieporozumień.
Chwilę później dzielnico-

wi uzyskali informację, że na 
terenie tejże gminy znajdu-
je się dziupla samochodowa. 
Natychmiast podjęte przez 
policjantów działania potwier-
dziły, że na wskazanej posesji 
znajduje się spora ilość części 
samochodowych. Funkcjo-
nariusze nabrali podejrzeń i 
przyjrzeli się bliżej tym czę-
ściom. Już na pierwszy rzut 
oka stwierdzili, że elementy te 
najprawdopodobniej pochodzą 
z przestępstwa. Po przeszuka-
niu posesji policjanci znaleźli 
dwa częściowo zdemontowane 
pojazdy.

O tym fakcie, zostali poin-
formowani policjanci Wydzia-
łu do Walki z Przestępczością 
Przeciwko Mieniu Komendy 
Miejskiej Policji w Legnicy. 
Policjanci błyskawicznie zja-
wili się na miejscu. Wstępne 
oględziny potwierdziły przy-
puszczenia. Funkcjonariusze 

zidentyfikowali dwa pojazdy - 
samochód marki Audi A5 oraz 
Audi Q5. Po sprawdzeniu w 
policyjnej bazie okazało się, że 
oba auta zostały skradzione na 
terenie Niemiec.

Do sprawy został zatrzy-
many 56-letni właściciel po-
sesji oraz przebywający na 
terenie posesji 46-latek. Za-
trzymani mężczyźni trafili do 
policyjnego aresztu. Natomiast 
kilkadziesiąt elementów samo-
chodowych zostało zabezpie-
czonych do badań mechano-
skopijnych.

Legniccy policjanci na 
podstawie zgromadzonego 
materiału dowodowego przed-
stawili podejrzanemu 56-lat-
kowi zarzut paserstwa, za któ-
ry grozi do 5 lat pozbawienia 
wolności.

O dalszym losie mężczyzn 
zdecyduje sąd.

Źródło: Policja Legnica
FOT. POLICJA LEGNICA
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Dziupla z niemieckimi brykami
Policjanci Rewiru II Dzielni-
cowych legnickiej komendy 
ujawnili dziuplę samochodo-
wą, a w niej dwa częściowo 
zdemontowane pojazdy mar-
ki audi. Samochody zostały 
skradzione z terenu Nie-
miec. Policjanci do sprawy 
zatrzymali dwóch mężczyzn, 
jeden z nich już usłyszał 
zarzuty paserstwa, za które 
grozi kara do 5 lat pozbawie-
nia wolności.

Uwaga! Od Teatru Modrzejewskiej mamy dla Państwa dwa podwójne zaproszenia na niedzielny spektakl. Proszę słać mejle zatytułowane „Konferencja ptaków” na adres konkursy@24legnica.pl. W treści należy 
podać swoje imię, nazwisko oraz numer telefonu kontaktowego. W piątkowe przedpołudnie do 2 osób oddzwonimy z informacją o tym, jak odebrać zaproszenie.  

Na legnicką Scenę Ga-
dzickiego powraca spektakl dla 
widzów poszukujących w te-
atrze szlachetnego piękna for-
my, refleksji nad sensem życia 
i wytchnienia w niespokojnych 
czasach. Oniryczna, baśniowa 
opowieść z elementami tańca 
i pantomimy, aktorskimi wo-
kalizami i wykonywanymi na 
żywo partiami granymi na uni-
katowych instrumentach. Pełne 
teatralnej magii przedstawienie 
dla wymagających i wrażliwych. 
Spektakle wieczorne w sobotę i 
niedzielę 21 i 22 stycznia.

Pewnego razu ptaki całego 
świata, zarówno te nam znane, 
jak i te nieznane nikomu, zgro-
madziły się wszystkie na jednej 
wielkiej konferencji. Kiedy się 
spotkały, Dudek, cały drżący z 
przejęcia, usadowił się między 
nimi. - Drogie ptaki, znalazłem 
się w kłopocie. Gdzie nie spojrzę, 
widzę same kłótnie, rozpaczliwe 
walki o skrawek terytorium, woj-
ny toczone o kilka ziaren kukury-
dzy. Tak dłużej być nie może. La-
tami przemierzałem morza i lądy. 
Pokonałem wielkie przestrzenie i 
znam wiele tajemnic. Posłuchaj-
cie. Mamy Króla. Musimy go 

odnaleźć. W przeciwnym razie 
będziemy zgubione.

Tak rozpoczyna się opowieść 
o wyprawie ptaków w poszuki-
waniu ich nieśmiertelnego kró-
la, którego nigdy nie widziały, a 
którego istnienie jest objawioną 
tajemnicą. Początkowo niechęt-
ne i przejęte strachem przed 
nieznanym, a także przed spo-
dziewanymi trudami podróży, 
ptaki ulegają jednak namowom 
charyzmatycznego przywódcy. 
Ruszają w niebezpieczną podróż. 
Po drodze spotykają ludzi, którzy 
dzielą się z nimi swoimi historia-
mi i elementarnymi pytaniami 
o życie i śmierć, siłę i słabość, 
jasność i ciemność, dobro i zło, 
drogę i cel, o początek i koniec. 
Nie wszyscy uczestnicy wyprawy 
sprostają jej trudom. Niektórzy 
zginą, uciekną, zwątpią i zrezy-
gnują. Te z ptaków, które dotrą 
do kresu podróży, czeka jednak 
zaskakujący finał.

Przedstawienie oglądać moż-
na wprost, albo alegorycznie. Pta-
ki od starożytności są symbolem 
świętości i duszy ludzkiej, która 
po śmierci ulatuje z ciała (dla-
tego anioły przedstawiano jako 
uskrzydlone postacie). Inaczej 
odbierze spektakl sceptyk, inaczej 

mistyk. Racjonalista dostrzeże w 
nim piękną bajkę ze szlachetnym, 
pełnym mitów przesłaniem. Ide-
alista odnajdzie walory duchowe 
w baśniowym poszukiwaniu uni-
wersalnej prawdy o tym, co dla 
niego podstawowe, choć pozaz-
mysłowe.

Możliwy jest też współcze-
sny i środkowoeuropejski klucz 
do interpretacji przedstawienia 
zrealizowanego przez twórców 
nieprzypadkowo nazwanych 
„grupą wyszehradzką”, którą z 
polskimi aktorami stworzyli: 
Ondrej Spišák (słowacki reżyser), 
Szilárd Boráros (węgierski sceno-
graf ) i Pavel Helebrand (czeski 
muzyk). Przecież Węgrzy, Czesi, 
Słowacy i Polacy – niczym ptaki 
w scenicznej opowieści – także 
zrywali się do lotu ku wolności, 
choć droga ku niej była długa, 
trudna, wieloetapowa, pełna 
przeciwności i ofiar, ale także 
zwątpienia i niewiadomego, czy 
cel jest osiągalny. Ten trop suflu-
je plakat do przedstawienia, na 
którym dostrzeżemy młodego 
Lenina z dudkiem (w przedsta-
wieniu to przywódca ptasiego 
stada) na głowie, ale w szatach 
i pozie Chrystusa. W kraju, w 
którym obalanie komunistycznej 

dyktatury rozpoczęło się w stocz-
ni im. Lenina, pod przewodem 
lidera z Matką Boską w klapie, ta 
artystyczna alegoria i synteza nie 
powinna jednak zaskakiwać.

Jeszcze inny trop podpo-
wiada krytyk teatralny Łukasz 
Drewniak:„Konferencja ptaków” 
jest traktatem o wędrowaniu. O 
szukaniu niemożliwego, o ści-
ganiu marzenia o idealnym po-
rządku świata. Spišák uciekł w 
ostatniej chwili od politycznej i 
teologicznej interpretacji postaci 
Dudka-uwodziciela mas, dwu-
znacznego przewodnika przez 
cierpienie i czas, prowadzącego 
do władcy-boga, który być może 
wcale nie istnieje. Ale teraz pa-
trzymy już na to przedstawienie 
inaczej. A co, jeśli jest to naj-
bardziej przejmujący spektakl o 
uchodźcach, jaki możemy sobie 
wyobrazić?”

Bez względu jednak na to, 
jak zinterpretujemy przesłanie 
spektaklu: „Czegoś podobnego 
legnicka publiczność dawno nie 
widziała. Tutaj wszystko równo-
prawnie ze sobą współgra. Żaden 
z elementów nie pozostaje w cie-
niu drugiego. Nie ma tła, drugo-
planowych sytuacji. Role muzyki, 
scenografii i ruchu scenicznego 

są równie ważne, co reżysera i ak-
torów. Wszystko łączy się w nie-
rozerwalną całość. Stąd tak silne 
reakcje widzów – po niektórych 
policzkach płynęły wręcz łzy 
wzruszenia. Nie ma wątpliwości, 
że był to celowy zabieg artystów, 
którym zależało, aby publiczność 
odleciała razem z tytułowymi 
ptakami: dosłownie i w przeno-
śni”– jak zauważyła po premierze 
Joanna Michalak w Pulsie Re-
gionu.

Efekt? W maju 2015 roku 
spektakl zdobył nagrodę jury 
społecznego 55. Kaliskich Spo-
tkań Teatralnych. Wyróżnienie 

dla legnickiego zespołu zostało 
przyznane za „udowodnienie 
atrakcyjnej istoty czystej gry ak-
torskiej, ascetyczną skromność 
środków wspomagających efekty 
sceniczne oraz za przyjemność 
oglądania zespołu przyjaciół ba-
wiących się w Teatr przez duże 
T”.

“Konferencja ptaków” na le-
gnickiej Scenie Gadzickiego w 
sobotę i niedzielę 21 i 22 stycznia 
o godz. 19.00. Spektakle przedpo-
łudniowe 20 i 24 stycznia o godz. 
11.00. Bilet 28 zł (ulgowy 17 zł). 
Rezerwacja tel. 76 72 33 505 lub-
bilety@teatr.legnica.pl.

„Konferencja ptaków”. Baśń dla dorosłych
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Dolnośląski Ruch Samo-
rządowy planuje zwrócić uwa-
gę na problemy samorządów. 
Weźmie też udział w najbliż-
szych wyborach samorządo-
wych. Na pewno wystawi listy 
do Sejmiku Województwa 
Dolnośląskiego.

Według Gazety Wro-
cławskiej, jako sympatycy 
DRS zdeklarowało się więcej 
samorządowców z naszego 
regionu: burmistrz Złotoryi 
Robert Pawłowski, burmistrz 
Jawora Emilian Bera, bur-
mistrz Chojnowa Jan Serkies 
oraz burmistrz Bolkowa Jaro-
sław Wroński. W przypadku 
Roberta Pawłowskiego szybko 
okazało się, że to niepraw-

da. Burmistrz Złotoryi odciął 
się od DRS: „„Z ogromnym 
zdziwieniem odkryłem swoje 
nazwisko na liście sympaty-
ków ruchu, pana Prezydenta 
Dutkiewicza. Nie wiem, czym 
sobie na to zasłużyłem, tak 
samo jak jeden z kolegów sa-
morządowców, do którego za-
dzwoniłem. O konferencji do-
wiedziałem się z mediów już 
po jej zakończeniu - nikt mnie 
na nią nie zapraszał, nikt się ze 
mną nie kontaktował.

Sytauacja jest dla mnie 
nader niezręczna. Z jednej 

strony - grono jest zacne, wiele 
osób z tej listy znam osobiście, 
bardzo szanuję, lubię, ba, jako 
młody stażem samorządowiec, 
od niektórych z nich pobie-
ram nauki, radzę się. Z dru-
giej strony przypomina mi to 
praktyki rodem z głębokiego 
PRLu, gdy sporządzano wła-
śnie takie listy, umieszczając 
na nich ludzi bez ich woli, aby 
legitymizować pewne działa-
nia. I jak tu w takiej sytuacji się 
zachować?

Samorząd powinien być 
bezpartyjny - zwłaszcza na 

najniższym szczeblu. Wójt, 
burmistrz, prezydent powinien 
łączyć, a nie dzielić lokalną 
społeczność. Dzisiaj nie wiem, 
jakie są prawdziwe intencje 
ruchu pana Prezydenta Rafała 
Dutkiewicza, wiem natomiast, 
że nie podoba mi się, w jaki 
sposób zostałem w to instru-
mentalnie wkręcony i choćby 
z tego powodu mówię: nie, 
dziękuję.” 

Piotr Kanikowski
redakcja@24legnica.pl

FOT. PIOTR KANIKOWSKI
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Prezydent Tadeusz Krza-
kowski znalazł się na liście 
polityków, którzy zapisali 
się do Dolnośląskiego Ru-
chu Samorządowego - no-
wego ugrupowania utwo-
rzonego przez prezydenta 
Wrocławia Rafała Dutkie-
wicza oraz dolnośląskiego 
marszałka Cezarego Przy-
bylskiego. W ruchu są rów-
nież m.in. prezydent Gło-
gowa Rafael Rokaszewicz, 
burmistrz Chocianowa 
Franciszek Skibicki i wójt 
Pielgrzymki Tomasz Sybis.

Trzech pracowników Zakładu 
Hydrotechnicznego uległo 
wypadkowi na środku KGHM
-owskiego zbiornika odpa-
dów Żelazny Most. 

Krzakowski przy Dutkiewiczu Wypadek na  
Żelaznym Moście

W jednej z czterech 
wież przesyłowych, które 
zawracają wodę technolo-
giczną do flotacji, zerwała 
się winda, którą jechali. Ra-
zem z kabiną spadli ok. 30-
40 metrów w dół. Wszyscy 
żyją, ale mają połamane 
kończyny i urazy miednicy. 
Ratownicy wydostali ich na 
powierzchnię.

Do wypadku doszło ok. 
godz. 11. Po godz. 16 cała 
trójka poszkodowanych zo-
stała przetransportowana 
do szpitala. W akcji ratow-
niczej wykorzystano śmi-
głowiec.

"Żelazny Most" to naj-
większy w Europie obiekt 
unieszkodliwiania odpa-
dów wydobywczych, po-
wstałych po wzbogacaniu 
rudy miedzi. KGHM rocz-
nie wydobywa ok. 30 mln 
ton rudy miedzi, ponad 29 
mln ton to odpady, które 

są deponowane w OUOW 
„Żelazny Most”. Począt-
kowo zakładano, że zbior-
nik będzie czynny do roku 
2015 – 2016, kiedy, według 
ówczesnych szacunków, 
miała zakończyć się eksplo-
atacja złoża w kopalniach 
KGHM. Dzisiaj KGHM 
wdraża nowe technologie, 
która umożliwiają zejście z 
wydobyciem na głębokość 
poniżej 1200 m. Ich zasto-
sowanie zapewni KGHM 
możliwość prowadzenia 
eksploatacji przez kolej-
ne 20-30 lat. Zbiornik jest 
więc systematycznie rozbu-
dowywany, aby pomieścić 
więcej odpadów po flotacji.

Na zbiorniku znajdu-
ją się cztery wieże przele-
wowe. Ich zadaniem jest 
pobieranie wody technolo-
gicznej i przekazywanie jej 
z powrotem do Zakładów 
Wzbogacania Rudy. To w 
jednej z takich wież doszło 
dziś do wypadku.

Piotr Kanikowski
redakcja@24legnica.pl

FOT. PIOTR KANIKOWSKI
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Pretekstem do wszczęcia 
postępowania było ujaw-
nienie, że osobą wynaj-
mującą mieszkanie posła 
jest prostytutka. Najpierw 
Prokuratura Okręgowa w 
Legnicy, a obecnie Proku-
ratura Regionalna w Krako-
wie sprawdzają, czy kobieta 
mówi prawdę, że pracowała 
na własny rachunek i że nikt 
poza nią nie uprawiał w tym 
lokalu nierządu. Postępowa-
nie toczy się już pół roku.

- Postanowieniem Za-
stępcy Prokuratora Regio-
nalnego w Krakowie z dnia 
5 grudnia 2016 roku okres 
śledztwa w tej sprawie zo-
stał przedłużony do dnia 7 
marca 2017 roku.  Dotych-
czas poczynione ustalenia 
dowodowe nie dostarczają 
podstaw do przedstawienia 

zarzutu popełnienia prze-
stępstwa sutenerstwa któ-
rejkolwiek z osób objętych 
zainteresowaniem postępo-
wania - poinformował nas 
prokurator Włodzimierz 
Krzywicki, rzecznik praso-
wy Prokuratury Regionalnej 
w Krakowie.

Robert Kropiwnicki 
utrzymuje, że przy wy-
najmowaniu mieszkania 
korzystał z pośrednictwa 

biura nieruchomości. Nie 
kontaktował się z najem-
czynią. Nie wiedział, że ko-
bieta zajmuje się nierządem. 
Czynsz odbierał za pośred-
nictwem biura nieruchomo-
ści. Pierwszym sygnałom od 
lokatorów, że mieszkanie 
odwiedzają klienci prosty-
tutki, nie dowierzał. Gdy o 
sprawie zaczęły pisać prawi-
cowe media, wypowiedział 
umowę najmu. Kilka mie-

sięcy później wiceminister 
sprawiedliwości Patryk Jaki 
z mównicy sejmowej zasu-
gerował, że Kropiwnicki 
prowadzi w Legnicy agencję 
towarzyską. Legnicki poseł 
odpowiedział pozwem prze-
ciwko Jakiemu. Sprawa w 
sądzie trwa.

Piotr Kanikowski
redakcja@24legnica.pl

FOT. PIXABAY.COM

Krakowska Prokuratura Re-
gionalna wciąż nie znalazła 
dowodów, by w legnickim 
mieszkaniu wynajmowanym 
przez prostytutkę od posła 
Roberta Kropiwnickiego do-
szło do przestępstwa. Pro-
kuratorzy nie ustają jednak 
w wysiłkach. Jak się do-
wiedzieliśmy, bezowocnie 
śledztwo przedłużono do 
marca.

Sutener widmo w mieszkaniu posła
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STOMATOLOG
Anna Muszyńska

Wykonuje protezy 
zębowe na fundusz NFZ

Ul. Chojnowska 112
Gabinet nr 208,

  531-425-025

L e g n i c a  -  L u b i n

609 199 520

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

23 maja 2016 roku około 
godz.15.30 przed budynek 
jednego z lubińskich zakła-
dów pogrzebowych podje-
chało czarne BMW, Za nim 
zatrzymał się srebrny mer-
cedes. Z obu samochodów 
wysiedli mężczyźni, Igor Ż., 
kierowca BMW, rzucił się 
do ucieczki. Michał W. ze 
srebrnego mercedesa co naj-
mniej pięciokrotnie wystrze-
lił do uciekającego. Cztery 
kule dosięgły Igora Ż, piąta 
- w przejeżdżający przypad-
kiem w tym miejscu samo-
chód marki Opel Zafira.

Igor Ż., choć ranny, nie 
przestał uciekać. Zatrzymał 
busa i poprosił kierowcę, by 

zawiózł go do szpitala w Lu-
binie, gdzie otrzymał pomoc 
medyczną.

W tym czasie Michał W. 
wrócił do mercedesa i uciekł 
z miejsca zdarzenia. Policja, 
która po strzelaninie zatrzy-
mała 36-latka, ujawniła w 
miejscu jego zamieszkania 
samochód użyty do zama-
chu.

Igor Ż. doznał ran po-
strzałowych różnych części 
ciała - dłoni, tułowia - ale 
przeżył.

- Na miejscu zdarzenia 
przeprowadzono oględziny, 
w czasie których ujawniono 
i zabezpieczono pięć łusek 
oraz jeden pocisk - rla-
cjonuje Lidia Tkaczyszyn, 
rzeczniczka Prokuratury 
Okręgowej w Legnicy. - W 
toku śledztwa nie znaleziono 
użytej w czasie przestępstwa 
broni palnej. Z uzyskanej 
opinii balistycznej wykona-
nej w Centralnym Labora-
torium Kryminalistycznym 
Policji w Warszawie wynika, 
że wszystkie łuski pochodzą 
od odstrzelonego naboju pi-
stoletowego kal.9 mm Luger 
jednego egzemplarza broni 
palnej. Ustalenie, że strzela-
jącym był oskarżony Michał 
W. oparto na wielu dowo-

dach, a w tym na ustalonym 
bezpośrednio po zdarzeniu 
numerze rejestracyjnym sa-
mochodu, którym poruszał 
się oskarżony oraz na licz-
nych uzyskanych w śledztwie 
opiniach biegłych: z zakresu 
badań chemicznych, z zakre-
su badania broni i balistyki, 
opiniach genetycznych, opi-
nii daktyloskopijnej i innych 
wydanych na podstawie 
ujawnionych i zabezpieczo-
nych w śledztwie śladach i 
dowodach oraz materiale 
porównawczym pobranym 
od oskarżonego.

Michał W. od początku 
śledztwa odmawiał składa-
nia wyjaśnień. Nie ujawnił 
motywów swojego działania. 
Nie udało się go ustalić tak-
że po przesłuchaniu Igora Ż.

Jak informuje proku-
ratura, oskarżony jest re-
cydywistą. Był w przeszło-
ści wielokrotnie karany za 
różne przestępstwa. Od 14 
września 2006 roku do 14 
września 2014 roku odsia-
dywał karę 8 lat pozbawienia 
wolności, między innymi za 
dokonanie rozboju przy po-
służeniu się niebezpiecznym 
narzędziem i uszkodzenie 
ciała oraz inne przestępstwa. 
Wcześniej przebywał w wię-

zieniu 3 lata za posiadania 
bez zezwolenia broni palnej.

- Michał W. od począt-
ku śledztwa w niniejszej 
sprawie jest tymczasowo 
aresztowany - dodaje Lidia 
Tkaczyszyn. - Za zbrodnię 
usiłowania zabójstwa gro-
zi oskarżonemu kara po-
zbawienia wolności na czas 
nie krótszy od lat 8, kara 
25 lat pozbawienia wolno-
ści albo kara dożywotniego 
pozbawienia wolności. Sąd 
wymierza bowiem karę za 
usiłowanie w granicach za-
grożenia przewidzianego 
dla danego przestępstwa, a 
zatem w tej sprawie w grani-
cach zagrożenia przewidzia-
nego dla zbrodni zabójstwa 
. Przestępstwo posiadania 
broni palnej i amunicji bez 
wymaganego zezwolenia za-
grożone jest karą od 6 mie-
sięcy do 8 lat pozbawienia 
wolności.

Postrzelony Igor Ż. 
był kilka lat temu jednym 
z oskarżonych o udział w 
zbrojnej grupie przestępczej 
rywalizującej z innym gan-
giem o wpływy na terenie 
Lubina.

Piotr Kanikowski
redakcja@24legnica.pl

Prokuratura Okręgowa w 
Legnicy oskarża 36-letnie-
go Michała W., że to on w 
maju strzelał do Igora Ż. na 
ul. Wierzbowej w Lubinie. 
Mężczyzna odpowie nie tylko 
za nieudaną próbę zabój-
stwa, ale też za nielegalne 
posiadanie broni palnej. Jak 
informuje prokurator Lidia 
Tkaczyszyn, Michał M. był 
wcześniej skazywany za po-
dobne i inne przestępstwa. 
Ani Michał W., ani Igor Ż. 
nie chcą powiedzieć, dlacze-
go doszło do strzelaniny.

Gangsterskie porachunki w Lubinie?
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