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MOJE TRZY GROSZE
FELIETON COTYGODNIOWY

Duda Day
W starych kreskówkach Looney Tunes okazały kogut Leghorn podśpiewuje dziarsko: „Tralalalala
lala/ Duda! Duda! / Tralalalalalala/ Oh, Duda-dej!”
W rytm tej piosenki maluje na deskach ogrodzenia
otwartą na oścież furtkę,
by wsiowy burek, któremu
szykuje psikusa, wyrżnął
głową w płot.
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To moje skojarzenie
po krótkiej wizycie prezydenta Andrzeja Dudy w
Złotoryi. Prezydent przyjechał powiedzieć złotoryjanom, że są bardzo fajni i
że on też jest bardzo fajny.
Potem podawał do uścisków swą dłoń, uśmiechał
się i pozował do selfie.
W tym samym czasie,
gdy Złotoryja oszalała dla
Dudy, Sejm rozpoczynał
pracę projektami ustaw o
Krajowej Radzie Sądowniczej i Sądzie Najwyższym.
Oba zostały przygotowane
w Kancelarii Prezydenta i oba ewidentnie łamią
Konstytucję, której Andrzej Duda obiecał strzec,
gdy obejmował swój urząd.
Nie różnią się specjalnie
od ustaw zawetowanych w
lipcu. Zdaniem niektórych
ekspertów są dla demokratycznych wolności jeszcze
większym
zagrożeniem,
gdyż stwarzają możliwość
podważenia każdego prawomocnego
orzeczenia
sądu wydanego po 1997
roku, łącznie z wyroka-

mi dotyczącymi władzy,
opozycji, ważności wyborów. Wbrew obietnicom
z lipca, projekty prezydenckich ustaw powstawały bez przeprowadzenia
konsultacji społecznych.
De facto likwidują wolne
sądy w Polsce, a kontrolę
nad instytucjami wymiaru sprawiedliwości oddają
politykom, którzy aktualnie są przy władzy. W tym
przypadku politykom PiS.
Żyjemy w iluzji, jak
ci, którzy w Matriksie zamiast czerwonej wzięli z
rąk Morfeusza niebieską
tabletkę. Andrzej Duda
jeździ po Polsce, aby malować otwarte furtki na
metalowych
barierkach
wznoszonych przez ministra Błaszczaka przeciwko
wolnym obywatelom. Ludzie mówią, że bardzo ładne te furtki, choć nieprawdziwe, i płot ,prawdziwy,
zupełnie im nie przeszkadza, Płot – głupstwo. Wielu złotoryjanom do szczęścia wystarczy przecież
selfie z uśmiechniętym jak
bobo Andrzejem Dudą.
Jak nie ufać w dobrą zmianę, skoro nawet na prowincji można wyciągnąć rękę
w pustkę swej egzystencji
i namacać prawdziwego
prezydenta, dotknąć jego
dłoni czy chociażby rąbka eleganckiej marynarki,
mankietów u koszuli, złotej spinki.
Piotr Kanikowski
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Prezydent w małym mieście
Prezydent Andrzej Duda specjalnie pędził z Warszawy,
aby spędzić dwie godziny z
mieszkańcami Złotoryi i na
wieczór wrócić do stolicy.
Podkreślał, że nie przyjechał
do nich “przy okazji”, a w
swym krótkim, pełnym sympatycznych akcentów, przemówieniu oddał hołd małym
miastom i społecznościom,
które potrafią – jak tu – działać ponad podziałami.
- My to nazywamy w kancelarii „wizyta krajowa w Złotoryi” – mówił Andrzej Duda do
około 600 osób, które pomieściła hala sportowa Tęcza, i kilkusetosobowego tłumu obserwującego wizytę na ustawionym na
zewnątrz telebimie. Mile łechtał
dumę złotoryjan, przypominając, że mieszkają w najstarszym
mieście w Polsce. Chwalił lokalną społeczność za budynki i
ulice odnawiane po latach zaniedbań, aktywność organizacji
pozarządowych, ofertę zajęć dla
młodzieży i seniorów, 20 klubów

sportowych, wyjątkową troskę
inwestorów zagranicznych oraz
miejscowych przedsiębiorców.
Kreśląc ten sielski portret, prezydent wiele miejsca poświęcił
korzyściom z ponadpartyjnej
współpracy władz samorządowych z administracją rządową.
Na przykładzie inwestycji niemieckiej firmy Borgers w złotoryjskiej podstrefie Legnickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej pokazywał, że możliwe jest
działanie ponad politycznymi
podziałami dla dobra ludzi.
Opowiadał, że gdy ważyły się
losy tej inwestycji, PiS-owska
posłanka Marzena Machałek
wsparła burmistrza Roberta
Pawłowskiego, choć nie jest
człowiekiem z jej ugrupowania
i różnią się w poglądach.
Gest prezydenta, który nie
pogardził zaproszeniem z szesnastotysięcznego miasteczka,
docenia burmistrz Robert Pawłowski. Dzięki głowie państwa,
o Złotoryi mówiło się wczoraj
w ogólnopolskich telewizjach,

miasteczko opisują największe gazety. Trudno przecenić
promocyjny walor tej wizyty.
– Złotoryja jest wspaniałym
miejscem, posiada wspaniałych mieszkańców, ale zmaga
się również z wieloma trudnościami, których nie dostrzega
się z punktu widzenia Warszawy – mówił Robert Pawłowski, witając Andrzeja Dudę w
Tęczy. – Dlatego tak ważny jest
przyjazd pana prezydenta, bo
to okazja, żeby pokazać takie
średniej wielkości miasto dolnośląskie, któremu Wrocław
czy Zagłębie Miedziowe ucieka
i które od paru lat walczy o to,
żeby nadążyć za tą lokomotywą
rozwoju Dolnego Śląska, które
walczy o każde miejsce pracy.
Dziękuję bardzo serdecznie za
tę wizytą, ona pokazuje, że takie
małe miejscowości jak nasza są
ważne, że nie są pomijane.
Prezydent mówił nie tylko o
sprawach lokalnych. W swe wystąpienie wplótł wątek “dobrej
zmiany’: – Wierzę, że będziemy

mogli realizować takie pomysły,
wierzę w to, że będzie można
dalej podnosić płacę minimalną, najniższą stawkę godzinową,
wierzę w to, że będzie można
znacząco podnieść najniższe
emerytury i renty, a w efekcie
wszystkie emerytury, żeby można było w Polsce godnie żyć; to
mój wielki cel jako Prezydenta –
mówił Andrzej Duda. - Będę
to zawsze powtarzał, że dla mnie
największą satysfakcją na koniec
mojej prezydenckiej służby będzie to, jeżeli będę mógł od moich rodaków, od zwykłej polskiej
rodziny usłyszeć: Proszę pana,
żyje nam się lepiej niż w 2015 r.,
kiedy pan został prezydentem.
Dzieci i dorośli, którzy
przyszli na spotkanie z Andrzejem Dudą, mogli mu uścisnąć
rękę i wrócić do domu ze zrobionym komórką selfie z prezydentem RP. Prezydent dawał
się ściskać za ramię i chętnie
pozował do zdjęć.

sięg kamer przy skrzyżowaniu ul.
Libana i Wrocławskiej. Zrywają
plakaty na jednym z budynku.
W tym momencie dyżurujący
przy monitoringu funkcjonariusz
Straży Miejskiej powiadamia
oficera dyżurnego Policji. Prosi o
interwencję.
Wandale idą dalej. We dwójkę przewracają wielką pomarańczową donicę z iglakiem i kosz
na śmieci na ul. III Armii Wojska
Polskiego wyrywają z ziemi dwa
młode drzewka, zarzucają sobie
chwacko na ramię i kontynuują
zabawę. Kapituluje przed nimi
kolejny powalony na ziemię kosz.
Wyrwane drzewka chuligani
rzucają z mostu do Kaczawy. Na
ul. Wrocławskiej rzucają czymś
(kostką brukową?) w zaparkowany przy chodniku samochód i
wybija szybę. Nikt ich nie niepokoi, choć od telefonu strażników
na Policję mija siedem minut. W
końcu o godz. 5.38 wandale znikają z zasięgu kamer.
W opinii dziennikarza, który
ujawnił nagranie z monitoringu,
ta interwencja to największa wtopa legnickiej Policji od dawna.
Kodziarze od razu przypomnieli,
jak szybko funkcjonariusze interweniowali, gdy rok temu wyszli ze
swoimi ulotkami na ul. Najświętszej Marii Panny i zostali podani
do sądu za zorganizowanie nielegalnego zgromadzenia. Policja

nie ma poczucia kompromitacji.
Z wyjaśnień Komendy Miejskiej Policji w Legnicy wynika,
że w chwili otrzymania zgłoszenia wszystkie patrole były na
interwencjach. Dopiero po ich
zakończeniu, mogły się zająć
wandalami. I tak się stało "Już
po 7 minutach od zgłoszenia
dyżurnego Straży Miejskiej patrol policji podjął interwencję we
wskazanym przez funkcjonariusza Straży Miejskiej miejscu - co
również utrwaliły kamery monitoringu." - głosi komunikat Policji. Chwilę później funkcjonariusze byli bliscy schwytania wandali,
ale.... "na widok radiowozu mężczyźni uciekli w podwórka. Po
sprawdzeniu terenu policjanci nie
ujawnili mężczyzn."
"W tej sprawie został zabezpieczony monitoring, nad
którym pracują funkcjonariusze i
ustalają sprawców tego zdarzenia.
Na zabezpieczonym nagraniu
twarze sprawców nie są wyraźne. Postępowanie, które zostało
wszczęte dotyczyło dwóch wykroczeń. Dopiero dzisiaj tj. 22
listopada 2017 roku wpłynęło
do Komendy Miejskiej Policji w
Legnicy zawiadomienie z Zarządu Dróg Miejskich w Legnicy
dotyczące wyrządzonych szkód
na kwotę 1.658.37 złotych na
szkodę Urzędu Miasta, co w tej
sytuacji kwalifikuje czyn jako

przestępstwo i w tym kierunku
będzie prowadzone postępowanie przez funkcjonariuszy. Warto
przypomnieć, że policjanci przeprowadzają dziennie blisko 100
interwencji – w skali roku tych
interwencji jest ok. 33 tysięcy." infromuje Zespół Komunikacji
Społecznej Komendy Miejskiej
Policji w Legnicy.
Policjncia robią co w jej
mocy, by odzyskać twarz. Wytypowli podejrzanych i dokonują
ich sprawdzenia. Na razie Policja przesłuchała jednego szesnastolatka. Chłopak był w grupie,
która zdemolowała ozdoby świąteczne, śmietniki miejskie, donice, maszty oraz drzewka, a także
wybiła szybę w zaparkowanym
pojeździe. Przyznał się do zarzucanych czynów. Odpowie za nie
przed sądem rodzinnym.
- Legniccy policjanci kontynuują obecnie działania w tej
sprawie, zmierzające m. in. do
zatrzymania pozostałych osób
podejrzanych o spowodowanie
zniszczeń. Za tego typu czyny
grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. W przypadku, gdy
sprawca jest osobą nieletnią, odpowiada za swoje czyny przed sądem rodzinnym - informuje mł.
asp. Iwona Król-Szymajda, oficer
prasowy KMP w Legnicy.
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Niepodległościowy marsz wandali
Nie milkną echa przemarszu
siedmiu wandali przez centrum Legnicy w nocy z 10 na
11 listopada. Monitoring zarejestrował, jak przez 13 minut
demolują miasto: przewracają
doniczkę, wyrywają drzewka, wybijają szybę, niszczą
śmietniki i reklamy. Powiadomiona przez Straż Miejską Policja przyjechała, gdy było po
wszystkim. Jak tłumaczy oficer
prasowy, funkcjonariusze byli
zbyt zajęci innymi sprawami.

Bulwersujące nagranie z
miejskiego monitoringu ujawniła
kilka dni temu TV Regionalna.
Czterej mężczyźni uwiecznieni
na nim jako pierwsi pojawiają
się najpierw w zasięgi kamer z ul.
Najświętszej Marii Panny, udekorowanej wieczorem na Święto Niepodległości. Jest godzina
5.25. Na pl. Meisslera zrywają
rozwieszone na latarniach biało-czerwone wstążki. Chwilę
potem jeden z wandali kopniakiem rozwala stojącą przy banku
reklamę. Wyrwaną planszą ciska
w niepodległościowe dekoracje.
Panowie mocują się z masztem.
Przewracają go najpierw na elewację budynku, potem na chodnik. W tym czasie ich kolega
skacze po innych reklamach napotkanych po drodze. O godzinie
5.31 ta sama grupka powiększona
do siedmiu osób wchodzi w za-
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Wyroki za hejt w internecie
Sąd Rejonowy w Legnicy
uniewinnił jednego z internautów za umieszczone na
portalu Lca.pl komentarze
pod adresem Ukraińców ,
wobec drugiego warunkowo
umorzył postępowanie na rok
próby, trzeciego skazał na
500 złotych grzywny. To lekcja, by rozsądnie korzystać z
wolności słowa.

karze pozbawienia wolności
do lat 3"). Zdecydowało o
tym jedno słowo użyte przez
Grzegorza K. pod adresem
Ukraińców: "chachły". To
obraźliwy termin używany
przez Rosjan na określenie
ludności mówiącej w języku
ukraińskim. Z tego powodu
sąd uznał winę Grzegorza
K., ale ze względu na postawę oskarżonego (przeprosiny)
warunkowo umorzył sprawę
na rok próby.

W ustnym uzasadnieniu wyroku sędzia Mark
Gramlak zwracał uwagę, że
zwłaszcza na Dolnym Śląsku
pamięć o krzywdach doznanych od Ukraińców podczas
wojny jest żywa. Skoro jednak przyszło nam żyć obok
siebie, powinniśmy zadbać o
odpowiednie relacje i starać
się unikać wobec siebie agresji, także słownej.
Piotr Kanikowski

Prezydent Miasta Legnicy
zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami
informuje, że zostały podane do publicznej wiadomości
WYKAZY NIERUCHOMOŚCI stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do najmu: Część nieruchomości gruntowej, zabudowanej dwoma
garażami, położonej w Legnicy przy ul. Wyspiańskiego, działka nr 634/177,
obręb Tarninów (KW LE1L/00061128/4). Rozszerzone ogłoszenie zamieszczono
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Legnicy Plac Słowiański 8 III p.
pok. 333 w godzinach pracy Urzędu
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Prezydent Miasta Legnicy
zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami
informuje, że zostały podane do publicznej wiadomości następujące
WYKAZY NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do zbycia i dzierżawy:
1. ul. Kartuska 62 - bezprzetargowo lokale mieszkalne na rzecz dotychczasowych najemców,
2. działka nr 1471/67 obręb Bielany – bezprztargowo na poprawę warunków
zagospodarowania.
3. ul. Grodzka działka nr 791/3 obręb Stare Miasto – zbycie w trybie przetargu
nieograniczonego.
4. ul. Wrocławska działka nr 768 obręb Stare Miasto – zbycie w drodze przetargu
nieograniczonego.
5. ul . Jaworzyńska – działki nr 28 i 13 część obręb Domki – dzierżawa bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierżawcy – elektrownia wodna
6. ul. Jaworzyńska – działka nr 693/4 część obręb Przybków – dzierżawa bezprzetargowo – reklama.
7. ul. Przemysłowa, dz. nr 410,411-bezprzetargowo na poprawę warunków zagospodarowania
Rozszerzone ogłoszenia zamieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Urzędu Miasta Legnicy Plac Słowiański 8 III p. pok. 312-315 w godzinach pracy
Urzędu
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Trzy lata temu na portalu
Lca.pl Paweł Jantura napisał
o skierowanym do prezydenta Tadeusza Krzakowskiego
apelu Związku Ukraińców w
Polsce, by przenieść Pomnik
Braterstw z pl. Słowiańskiego
na cmentarz radziecki przy
ul. Wrocławskiej. Artykuł
wywołał lawinę antyukraińskiego hejtu. Komentatorzy
pisali o Banderze, zbrodniarzach i terrorystach z UPA,
rzezi na Wołyniu; nawoływali "Legnica bez Ukraińców!".
W reakcji na tę erupcję nienawiści Związek Ukraińców w
Polsce wystąpił do prokuratury z zawiadomieniem o możliwości popełnienia przestępstwa. Prokuratura Rejonowa
w Głogowie ustaliła nazwiska
autorów najbardziej agresyw-

nych komentarzy i postawiła
ich przed sądem za "nawoływanie do nienawiści na tle
różnic narodowościowych"
(art. 256 Kodeksu karnego).
Wobec Łukasza J. prawomocny wyrok zapadł w
postępowaniu
nakazowym
27 stycznia 2017 roku (500 zł
grzywny). Jerzy K. i Grzegorz K., skazani tym samym
wyrokiem, złożyli odwołanie,
więc ich sprawa wróciła na
wokandę. Dziś Sąd Rejonowy
w Legnicy uniewinnił Jerzego K. Uznał, że choć wypowiedzi oskarżonego przepełnia nienawiść, to brak w
nich elementu nawoływania,
koniecznego do wypełnienia
znamion czynu opisanego w
art. 256 Kk. W przypadku
Grzegorza K. sąd zdecydował się na zmianę kwalifikacji
prawnej czynu z art. 256 Kk na
art. 257 Kk ( "Kto publicznie
znieważa grupę ludności albo
poszczególną osobę z powodu
jej przynależności narodowej,
etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości lub z takich powodów narusza nietykalność
cielesną innej osoby, podlega
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Mikołajkowy rabat na prezenty z „Filiżanki”
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Jak co roku przed świętami sklep „Filiżanka” w pasażu legnickiego Carrefoura ratuje świętego Mikołaja z opresji.

Oferuje gotowe zestawy z 10- procentowym rabatem - idealne na prezent, elegancko opakowane, pieszczące zmysły.

Każdy zestaw jest inny. Składają się z
porcelany, aromatycznych herbat i kaw,
miodów, syropów, czekoladek i innych

łakoci. Także Ty znajdziesz tu coś, co na
pewno sprawi radość Twoim bliskim.
Święty Mikołaj poleca, a my zapraszamy!

„Filiżanka”, Galeria Carrefour Piekary w Legnicy
Zapraszamy serdecznie od poniedziałku do piątku w godz. 9-21 i w niedzielę w godz. 10-20
FB www.facebook.com/filizankalegnica
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Konkurs na kartki świąteczne
Zbliżają się święta, jest to
czas na kreatywne tworzenie
ozdób jak i wysyłanie kartek
świątecznych. Nasz konkurs
będzie polegał na przygotowaniu kartki mikołajkowej.
Kartka świąteczna może
mieć różne formy.
Dzisiaj, wiele osób przesyła
życzenia za pomocą telefonu
lub komputera.
Na szczęście, w dobie rozwoju informatyki, nie zapominamy o wysyłaniu kartek
świątecznych tradycyjną drogą pocztową. Najpiękniejsze
kartki świąteczne to te, które
powstają własnoręcznie wykonane przez dzieci, ozdabiane
różnymi technikami, z życzeniami płynącymi prosto z serca.
Na prace czekamy w sklepie KWADRAT w godzinach
7:30-18:00 od 28 listopada do
06 grudnia 2017r. Najciekawsze prace zostaną wyróżnione
prezentem od Świętego Mikołaja.
Zapraszamy do udziału w
konkursie!

We wszystko, co potrzebne do stworzenia własnej niepowtarzalnej kartki świątecznej, zaopatrzysz się w Kwadracie – sklepie z artykułami papierniczymi i zabawkami przy ul. Jaworzyńskiej 57 w Legnicy. Znajdziesz tam szeroki wybór papierów: białych i kolorowych, zwykłych i czerpanych, w pojedynczych arkuszach
i w blokach, ze stylowymi nadrukami i bez. Są taśmy i wstążki, stemple, dziurkacze do wycinania ozdobnych elementów, formy do odciskania ornamentów,
naklejki, barwne paski do quillingu, cekiny, brokaty, filcowe dekoracje i tysiące innych drobiazgów

Pon. - pt.: 7:30 - 18:00
Sob.: 9:00 - 14:00
tel. 76/ 721 01 60, tel. kom. 509 302 888

mail: kwadrat@profesja.biz
www.profesja.biz
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Sklep papierniczy Kwadrat
ul. Jaworzyńska 57, Legnica
(róg ulic Jaworzyńskiej i Grunwaldzkiej)

Długo wyczekiwany Burger Drwala
powraca do McDonald’s!
Do McDonald’s zawitała Promocja Zimowa, a w niej hit
sieci - Burger Drwala. Jego
fani będą mogli ponownie
się nim cieszyć, tym bardziej,
że teraz podawany jest w aż
trzech wariantach: klasycznym, pikantnym oraz z kurczakiem. Na gości czekają
również przepyszne Frytki z
Dodatkami i Chrupserki. To
idealne propozycje na nadciagającą zimę!
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STACJA

LPG
LPG
2,04 zł

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

W YMIANA
BUTLI

38 zł

W YMIANA
BUTLI
NYCH
TURYSTYCZ

łączenie smaków znanych z
wersji z wołowiną, tylko w
towarzystwie
chrupiącego
kurczaka. Goście znajdą w
nim placek serowy otoczony
złocistą panierką, kurczaka,
dwa plastry
bekonu,
kruchą

sałatę i prażoną cebulkę.

Wszystko w bułce serowo-bekonowej z dodatkiem
przepysznego sosu z przyprawami.
Zupełną nowością są
Frytki z Dodatkami - duża
porcja chrupiących frytek, sos
serowy, sos pikantny i prażona cebulka. Stworzone do
dzielenia się z bliskimi!
W nowej ofercie na gości
czekają również Chrupserki, czyli aksamitny, delikatny ser camembert w
chrupiącej panierce. Podpowiadamy: jego smak świetnie
podkreśli sos żurawinowy.

Mamy dla naszych czytelników 15 zaproszeń do restauracji McDonald’s® na przepyszne zestawy z kanapką Burger Drwala, jeżeli chcesz je wygrać, wyślij maila na adres konkursy@24legnica.pl w treści podając imię i nazwisko oraz nr telefonu a w tytule wpisując MC.
ZWYCIĘZCY ZOSTANĄ POINFOMOWANI JUŻ W PONIEDZIAŁEK
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TANIEJ NIŻ W SUPERMARKETACH
dowozimy butle i węgiel do klienta

Burgera Drwala nie trzeba nikomu przedstawiać, ale
przypomnijmy - to pyszny
placek serowy otoczony złocistą panierką, soczysta wołowina, dwa plastry bekonu,
krucha sałata i prażona cebulka w bułce serowo-bekonowej. Smaku dopełnia wyjątkowy sos z przyprawami.
Skład Burgera Drwala na
Ostro uzupełniają papryczki
jalapeno i sos pikantny. To
doskonały wybór dla wszystkich lubiących nieco ostrzejsze doświadczenia kulinarne!
McDonald’s oferuje także Burgera Drwala z Kurczakiem – to wyjątkowe po-
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Bajkowy Julek z Legnicy
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Julek - chłopiec wyrzeźbiony
kilka lat temu przez Edwarda
Mirowskiego - toczy już własne
życie. Legnicki dziennikarz Artur Guzicki uczynił go bohaterem cyklu bajek nawiązujących
do historii miasta. Książka
zilustrowana przez Henryka
Jana Bacę będzie mieć swoją
premierę 3 grudnia w Galerii
Piastrów.
- „Przygody Julka”, to
pierwsze bajki osadzone w
Legnicy - mówi Artur Guzicki. - Julek, chłopiec z brązu
wymyślony przez Edwarda
Mirowskiego, zaprzyjaźnia się
z innym legnickimi postaciami
zamkniętymi a kamieniu i w
brązie - Neptunem, Syrenką,
satyrykonowym
Chłopaczkiem Filipem i Chłopcem z
Łabędzie, którego w bajkach
nazwałem Teodorem (od imienia autora tej rzeźby). Razem
z nimi podróżuje w czasie w
przestrzeni. Odkrywa tajemnice miasta. Poznaje pomysły
dawnych legniczan np marzenie o budowie portu rzecznego,
odkrywa powody powołania
przez książąt legnickich Zakonu Psa Gończego, spotyka
księcia Rudolfa i dowiaduje się
jak powstała kolekcja druków
muzycznych Rudolfina.
Książka składa się z dzie-

sięciu opowieści wywiedzionych z różnych epizodów z
historii miasta. Artur Guzicki
stara się opowiadać raczej o
sprawach nieznane szerszej
publiczności. Mimo nawiązań
do historii, nie jest to książka
historyczna. Może być za to
traktowana jako wstęp do edukacji regionalnej. Bajki są adresowane do dzieci w wieku od 4
do 9 lat, choć pewnie sprawią
też wiele przyjemności dorosłym czytelnikom.
Premiera książki 3 grudnia
- duże patio Galerii Piastów.
Już od godziny 13 będzie można tam kupić książkę. Promocji
będzie towarzyszyła wystawa
28 ilustracji przygotowanych
specjalnie do „Przygód Julka”
przez Henryka Jana Bacę.
Patronat nad wydawnictwem objął prezydent Legnicy
Tadeusz Krzakowski. Dochód
ze sprzedaży książki zostanie
przeznaczony na leczenie i rehabilitację Aleksandry Miktus.
„Przygody Julka” to cykl
baśniowych opowieści inspirowanych przeszłością Legnicy. –
pisze Bogumiła Słomczyńska,
polonistka, Nauczyciel Roku
2016. - - Autor ożywia znane
statuetki i rzeźby, które na co
dzień są nieruchomymi obserwatorami życia miejskiego.
Tworzy atmosferę niezwykłej

przygody. Jej bohaterowie: Julek, Teodor, Filip swobodnie
przekraczają granice między
rzeczywistością a „dawnymi
laty”. Prowadzą rozmowy z
postaciami znaczącymi w dziejach Legnicy. Często, zgodnie z
konwencją baśni, ukazują obraz
sprawiedliwych zachowań społecznych, jasno określają pojęcie dobra i zła.
Kazimierz Pleśniak, Prezes
Zarządu Oddziału Okręgowego TPD, Kawaler Orderu
Uśmiechu, Honorowy Obywatel Miasta Legnicy: -Ta książka
w przystępny sposób pozwala
czytelnikom poznać nieznane
epizody z historii miasta. Wynikające z każdej bajki morały

przyczynią się do refleksji i rozwiną wyobraźnię dzieci. Całość
tworzy atmosferę niezwykłej
przygody.
Bożena Miktus, Okręgowy
Rzecznik Praw Dziecka TPD:
-W „Przygodach Julka”, jak to
w bajkach zwykle bywa, rzeczywistość miesza się z fikcją.
Opowieści przenoszą nas w
świat marzeń, gdzie wszystko
jest możliwe, nawet gdy jest się
tylko małym Julkiem. Treść jest
niezwykła i zaskakująca. Książka godna uwagi i polecenia dla
dzieci i dorosłych, mieszkających nie tylko w Legnicy.
Piotr Kanikowski
RYC. HENRYK
JAN BACA

„Biesy” Jacka Głomba

Nowa premiera i, najprawdopodobniej, nowy hit Teatru
Modrzejewskiej. Pierwsza rzecz,
jaka przykuwa uwagę, to scenografia Małgorzaty Bulandy. Widownię otaczają śmieci. Upchane
w wory, pocięte i sprasowane na
kostkę stare gazety, niepotrzebne
książki, zużyte kawałki ubrań,
plastikowe butelki, opakowania
po chipsach i batonikach. To
podłoże. Na tej miazdze konsumpcyjnego świata, wśród idei
poddawanych
nieustannemu
recyklingowi, będzie gnić ziarno
rewolucji.
Jacek Głomb, reżyser „Biesów”, do cna wykorzystuje ten
genialny pomysł legnickiej scenografki. W jednej z kluczowych

scen Sofia czyta na głos fragment
Ewangelii wg św. Marka o demonach, które na rozkaz Jezusa
weszły w stado świń i potonęły
w jeziorze. Odczytuje go z bloku
makulatury, przesuwając palcem
po pociętych skrawkach papieru.
U Wajdy, w legendarnym przedstawieniu krakowskiego Starego
Teatru z 1971 roku, ów cytat z
Biblii niósł nadzieję na chrześcijańskie odrodzenie. U Głomba
znaczy tyle, że w świecie, gdzie
grasują biesy, żadna świętość się
nie uchowa, a Bóg i jego Dobra Nowina przedstawiają dla
człowieka nie większą wartość
niż gazeta z nieaktualnym programem telewizyjnym. Dlatego
martwe ciała Marii Lebiadkin
i jej brata zostają przez zabójcę
rzucone na stertę śmieci.
Znajomość książki będzie
przeszkadzać w odbiorze. Czuję, że lepiej traktować legnickie
„Biesy” jako osobny byt, bez
zaprzątania sobie głowy porównaniami z powieścią, bo wtedy
łatwiej docenić ewidentne atuty
spektaklu. Jest ich wiele. Wartkie
tempo. Perfekcyjnie dozowane
emocje. Zmiany tonacji, poprzez
konsekwentne
przeplatanie
wątku spiskowego wątkiem romansowym. Sensacyjna intryga,

odsłaniana stopniowo w taki
sposób, by widz nie pogubił się
w mrowiu bohaterów. Z jednej
strony aktorska wirtuozeria w
kameralnych psychologicznych
„pojedynkach” jeden na jeden
(Wierchowieński – Stawrogin,
Stawrogin – Liza, Wierchowieński – Kiryłow). Z drugiej efektowne, z rozmachem wymyślone
sceny zbiorowe – niekiedy transowe jak ze snu, innym razem
bardzo brutalne, choć przecież
zawsze pozbawione dosłowności,
nie epatujące krwią ani widokiem ran.
Na Rafale Cieluchu skóra
biesa nad biesami, Piotra Wierchowieńskiego, leży
jak ulał.
Nietrudno uwierzyć, że prowincjonalni rewolucjoniści dali się
zwieść temu łotrzykowskiemu

uśmiechowi. Trudniej, że Stawrogin (pobladły w tym słońcu Robert Gulaczyk) jest mu
do czegokolwiek potrzebny. W
tym wykreowanym przez Jacka
Głomba świecie obecność Boga
została poddana w wątpliwość.
Ale Cieluch jest na pewno. Znakomity.
„Biesy” wg Fiodora Dostojewskiego w reż. Jacka Głomba.
Najbliższe przedstawienia: 29 i
30 listopada, 1 grudnia o godz. 10
oraz 1, 2 i 3 grudnia o godz. 18.
BILETY: 30/25 zł. INFORMACJA I REZERWACJA 76/72 22
505, bilety@teatr.legnica.pl. Kasa
jest czynna od poniedziałku do
piątku w godz. 10.00 – 16.00 w
Teatrze Modrzejewskiej, Rynek
39 oraz na godzinę przed spektaklem w miejscu jego grania.
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Dzięki Teatrowi Modrzejewskiej w Legnicy mamy do rozdania jedno dwuosobowe zaproszenie na piątkowy wieczór z „Biesami”.
Prosimy o mejle pt „Biesy” na adres konkursy@24legnica.pl. W treści należy podać swoje imię, nazwisko oraz telefon kontaktowy.
Do zwycięzcy oddzwonimy w piątkowe przedpołudnie.
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Grupa spiskowców, pragnących zastąpić dotychczasowy
porządek nowym ustrojem,
sprzedaje dusze diabłu w ludzkiej skórze i zostaje wplątana
w serię pospolitych zbrodni.
Klasyczny tekst Fiodora Dostojewskiego pozwala jak w
laboratorium obserwować nie
tyle harcujące po carskiej Rosji biesy, co ponadczasowy
mechanizm autorytarnego opętania, manipulacji, inwigilacji,
strachu i plotki.
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STOMATOLOG
Anna Muszyńska

Wykonuje protezy
zębowe na fundusz NFZ
Ul. Chojnowska 112
Gabinet nr 208,
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ATERIMA MED
Opiekunki Niemcy.
W grudniu nawet
1600 EUR!
tel. 71 306 73 33
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531-425-025

OGŁOSZENIA
DROBNE
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