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Legnica - Lubin13 kwietnia 2018 DUW: Dzieciom nie 
dzieje się nic złego

Wykreowany w telewizyjnych reportażach obraz Pogotowia Opiekuńcze-
go w Legnicy jako miejsca, gdzie w atmosferze terroru łamie się prawa 
wychowanków i standardy opieki, jest niezgodny z prawdą. Dzieciom nie 
dzieje się żadna krzywda. Dowodzi tego szczegółowy raport z kontroli 
przeprowadzonej w placówce przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki.   >>2



Od lipca ubiegłego roku 
sprawą Pogotowia Opiekuń-
czego w Legnicy zajmuje się 
Biuro Rzecznika Praw Dziec-
ka. Dotąd jednak ani sam Ma-
rek Michalak, ani żaden z jego 
urzędników nie znalazł czasu, 
aby odwiedzić placówkę i na 
miejscu sprawdzić, jak funk-
cjonuje. Zapytaliśmy więc, na 
jakiej podstawie RPD zarzuca 
legnickiemu Pogotowiu Opie-
kuńczemu naruszanie praw 
dziecka.

Na nasz list odpowie-
działa Ewa Dryhusz z biura 
prasowego RPD: „W ramach 
podjętych działań interwen-
cyjnych Rzecznik występował 
o wyjaśnienia oraz zbadanie 
problemów dzieci przebywa-
jących w tej placówce m.in. do 
Prezydenta Miasta Legnicy 
oraz Dolnośląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego (jako organów 
właściwych do działań kontro-
lnych w pierwszej kolejności, 
z racji pełnienia nadzoru nad 
pogotowiem opiekuńczym). 
Psychologowie z Dziecięcego 
Telefonu Zaufania Rzecznika 
Praw Dziecka podejmowali 
kontakt z małoletnimi prze-
bywającymi w Pogotowiu oraz 

pracownicami placówki.”
Ewa Drybusz tego nie 

precyzuje, ale chodzi tu o trzy 
pracownice skonfliktowane z 
dyrektor Barbarą Ryczek, które 
są motorem rozpętanej wokół 
Pogotowia Opiekuńczego afe-
ry. To one napisały skargę do 
Rzecznika Praw Dziecka a po-
tem ściągnęły do Legnicy ekipy 
TVN i TVP2.   Dyrekcja pla-
cówki uważa wyciągnięte w ten 
sposób wnioski za krzywdzące 
i niesprawiedliwe. Medialny 
przekaz, według którego w le-
gnickim Pogotowiu Opiekuń-
czym łamane są prawa dzieci, 
jest fałszywy, co właśnie wyka-
zał Dolnośląski Urząd Woje-
wódzki we Wrocławiu.

"(...) zalecenia wydane po 
kontroli uproszczonej w sierp-
niu 2017 r. zostały zrealizowa-
ne i nadal są wdrażane zmiany 
w organizacji jednostki zmie-
rzające do ulepszenia jej pracy. 
Fakt wystąpienia nieprawidło-
wości (...) miał charakter raczej 
jednostkowy." Nikt z dorosłych 
i dzieci nie potwierdził w roz-
mowach z kontrolerami zaist-
nienia zdarzeń świadczących, 
że dzieciom w placówce dzieje 
się krzywda.

To konkluzja obszernego, 
dwudziestronicowego raportu 
z rekontroli, którą inspektorzy 
Dolnośląskiego Urzędu Wo-
jewódzkiego    przeprowadzili 
w Pogotowiu Opiekuńczym 

w Legnicy. Działali na wnio-
sek Rzecznika Praw Dziecka, 
szczegółowo badając każdy z 
11 obszarów budzących jego 
niepokój. . Przeprowadzili    
rozmowy m.in.z 13 pracow-
nikami -od wychowawców po 
kucharki - i 13 wychowankami 
placówki, aby zweryfikować 
informacje z pisma Rzeczni-
ka Praw Dziecka ze stanem 
faktycznym. Pytali dzieci o 
sytuacje z ich pobytu w Pogo-
towiu Opiekuńczym, poczu-
cie bezpieczeństwa, warunki, 
możliwości wypowiadania się, 
ich wpływ na życie za mura-
mi PO, atmosferę, organizację 
wyjazdów oraz czasu wolnego 
itd.    Dodatkowo wykorzysta-

li do badań anonimowe testy 
skojarzeń, które powinny za-
sygnalizować problemy nawet, 
gdyby wychowankowie nie 
chcieli o nim wprost mówić. W 
odróżnieniu od Marka Micha-
laka, który działał na odległość, 
urzędnicy wojewody dokonali 
wizji lokalnej na miejscu. Po-
twierdzili, że "wszystkie po-
mieszczenia (...) były zadbane, 
czyste, kolorowe oraz wyposa-
żone i ozdobione pracami ręcz-
nymi dzieci". Śladów rzekome-
go terroru nie znaleziono.

Więcej szczegółów na 
24Legnica.pl

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI

Zdjęciami z uroczysto-
ści chwali się Brygada Dol-
nośląska Obozu Radykalno
-Narodowego - organizacji 
bezpośrednio nawiązującej 
do tradycji przedwojennego 
faszystowskiego ONR Fa-

langa, którego członkowie 
wielbili Hitlera, bili Żydów 
i głosili antysemickie hasła.. 
Na opublikowanych w inter-
necie fotografiach przezornie 
zamazano symbole falangi na 
flagach oraz opaskach, w któ-
rych młodzi ONR-owcy para-
dują pośród polityków Prawa i 
Sprawiedliwości.

Znak falangi - uproszczo-
ny rysunek ręki trzymającej 
miecz - to jeden z najpopu-
larniejszych symboli skrajnie 
radykalnej prawicy.    Współ-
cześnie jednoczą się pod nim 

ludzie, którzy krzyczą o "Pol-
sce dla Polaków", "wieszaniu 
komunistów", "zakazie pe-
dałowania", "białej Europie" 

albo "czystej krwi". W 2016 
roku PiS wykreślił falangę z 
ewidencji symboli zakazanych 
jako faszystowskie.

Piotr Kanikowski
FOT. TWITTER.COM/ 

BRYGADA DOLNOŚLASKA 
ONR
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Kaczka 
al dęte

Korespondenci „ASZ 
sennika” dotarli to doku-
mentów rzucających nieco 
światła na sprawę zaginio-
nej w Legnicy kaczuszki.

Notatka służbowa z 
interwencji. Legnica, 5 
kwietnia 2018 r., godz. 
7.17. Patrol Wydziału Ru-
chu Drogowego Komendy 
Miejskiej Milicji w Le-
gnicy pełniąc służbę dla 
dobra ojczyzny ujawnił 
pod adresem plac Słowiań-
ski w Legnicy instalację 
gumowo-kartonową nie-
znanego pochodzenia pod 
tytułem „Pomnik Czysto-
ści Narodu”. Szczególnie 
bulwersującym elementem 
była kaczka żółta z gumy 
nadmuchana w stopniu al 
dęte (to jest po polskiemu 
niedodmuchana do oporu). 
Po przebadaniu alkomatem 
stwierdzono u wzmianko-
wanej 0,4 promila alkoholu 
w wyciskanym powietrzu 
(z konieczności pomiaru 
dokonano nie w dziobie, 
jak zaleca producent urzą-
dzenia, ale w zupełnie 
przeciwnym otworze z tego 
powodu, że element nie 
posiadał innej możliwości). 
W miejscu instalacji nie 
ujawniono podejrzanych 
osobników ludzkich, które 
wymienione wyżej powie-
trze wtłoczyły ustami lub 
narzędziem mechanicz-
nym do wnętrza kaczki. 
Element wraz z resztą (tzw. 
cokołem) doczepioną do 
spodu kupra przy pomocy 
czarnej taśmy klejącej zo-
stał odręcznie przetrans-
portowany do radiowozu i 
przewieziony do siedziby 
Komendy Miejskiej Milicji 
w Legnicy celem zabezpie-
czenia do prowadzonego 
postępowania i przepro-
wadzenia dokładniejszych 
badań, w tym badań dak-
tyloskopijnych oraz badań 
na obecność środków odu-
rzających. W trakcie jazdy 
radiowozem kaczka wyra-
żała ubolewanie z zaistnia-
łej sytuacji, wydając ciche 
pomruki, coś jakby „kwa 
kwa”, co od razu wychwy-
ciło czułe ucho władzy. 
To jedyny wyraz skruchy. 
Poza tym od początku in-
terwencji “pomnik” przyj-
muje aspołeczną postawę 
i nie reaguje na polecenia 
organów, a w szczególności 
odmawia ujawnienia toż-
samości sprawców, którzy 
na chwilę obecną pozostają 
nieznani.

Piotr Kanikowski

DUW: Dzieciom nie dzieje się nic złego
Wykreowany w telewizyjnych 
reportażach obraz Pogotowia 
Opiekuńczego w Legnicy jako 
miejsca, gdzie w atmosferze 
terroru łamie się prawa wy-
chowanków i standardy opie-
ki, jest niezgodny z prawdą. 
Dzieciom nie dzieje się żad-
na krzywda. Dowodzi tego 
szczegółowy raport z kontroli 
przeprowadzonej w placówce 
przez Dolnośląski Urząd Wo-
jewódzki.

Rocznica pod 
znakiem falangi
Senator Dorota Czudowska, 
posłanka Ewa Szymańska, 
przewodniczący Rady Miej-
skiej Legnicy Wacław Szetel-
nicki (wszyscy z PiS) pojawili 
się na zorganizowanych pod 
znakiem falangi obchodach 
rocznicy bitwy z antychrześci-
jańskim najeźdźcą.



To nienowy pomysł Ar-
tura Borodacza z legnickiej 
Endecji. Jeszcze w 2015 
roku apelował do prezyden-
ta Tadeusza Krzakowskiego 
i przewodniczącego samo-
rządu Wacława Szetelnic-
kiego o wsparcie dla dwóch 
powiązanych ze sobą ini-
cjatyw. Pierwszą miało być 
utworzenie w dawnej sie-
dzibie gestapo przy ul. Da-
szyńskiego Muzeum Zim-
nej Wojny i Totalitaryzmu 
oraz przeniesienie do niego 
Pomnika Wdzięczności dla 
Armii Radzieckiej. Druga 
to przemianowanie pl. Sło-
wiańskiego na pl. Żołnierzy 
Wyklętych i przebudowanie 
go zgodnie z wizją narodow-
ców (oraz projektem pracow-
ni Niebudek, patrz poniżej).

Borodacz nie ustaje w 
wysiłkach upamiętnienia 
Żołnierzy Wyklętych jakimś 
ekskluzywnym fragmentem 

Legnicy. Mimo wsparcia 
posłanki Ewy Szymańskiej, 
Borodaczowi nie udało mu 
się wypromować ich na pa-
tronów Zbiorczej Drogi 
Południowej - nawet liczna 
reprezentacja PiS-u w radzie 
miasta nie wsparła tego po-
mysłu.

Po usunięciu Pomni-
ka Wdzięczności dla Ar-
mii Radzieckiej narodowcy 
wrócili do pomysłu z 2015 
roku. "Morderca i zdrajca 
Ojczyzny opuścili Plac Sło-
wiański! Zrobili miejsce dla 
Polskich Bohaterów! Czas 
na Żołnierzy Wyklętych, 

którzy staną na nowym już 
placu, na Placu Żołnierzy 
Wyklętych." - agitują za swą 
inicjatywą.

Piotr Kanikowski
RYC. B.P. NIEBUDEK 

źródło: FACEBOOK.PL/ 
ARTUR BORODACZ 
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Prawica żąda placu 
Legniccy narodowcy chcą, by 
po usunięciu komunistyczne-
go pomnika plac Słowiański 
nosił nazwę placu Żołnierzy 
Wyklętych.

MezoOxy infuzja tlenowa 
to nowoczesna, nieinwazyj-
na i bardzo skuteczna metoda 
odmładzania i regenerowania 
skóry. Specjalistyczna aparatu-
ra – już dostępna w Legnicy – 
łączy dwie technologie: terapię 
czystym tlenem i wprowadza-
nie głęboko w skórę substancji 
aktywnych. Zabieg trwa około 
godzinę i jest całkowicie bezbo-
lesny – towarzyszy mu uczucie 
lekkiego powiewu po skórze. 
Efekty widać natychmiast. Skó-
ra nabiera ładnego kolorytu, 
emanuje zdrowiem i wigorem, 
staje się gładka, elastyczna i in-
tensywnie nawilżona. Dodatko-
wo znikają zmarszczki. 

To nie jedyna innowacja w 

legnickim Gabinecie Kosme-
tologii i Laseroterapii Joliesse.  
W ofercie pojawił się ostatnio 
makijaż permanentny ust i brwi, 
dzięki czemu łatwiej zachować 
perfekcyjny wygląd przez całą 
dobę. Inne usługi Joliesse to 
m.in.: modelowanie sylwetki 
(liposukcja kawitacyjna), HiFu 
lifting bez skalpela dla osób 
po 35 roku życia, stylizacja pa-

znokci lakierami hybrydowymi, 
rekonstrukcja paznokci słaby-
ch,obgryzionych,uszkodzonych, 
mezoterapia igłowa kwasem 
hialuronowym. 

Rezerwacja terminów onli-
ne na Faceboku (www.facebook.
com/ Joliesse Gabinet Kosmeto-
logii i Laseroterapii) oraz pod tel. 
576 975 555. 

Poczuj się jak gwiazda 
Joliesse Gabinet Kosmetolo-
gii i Laseroterapii (Legnica, 
ul. Jaworzyńska 43/45 a) po-
leca nowość - zabieg gwiazd 
z Hollywood. MezoOxy infu-
zja tlenowa polega na wtło-
czeniu substancji aktywnych 
do głębokich warstw skóry 
bez konieczności nakłuwania 
jej. Pozwala odmłodzić, wy-
gładzić i odświeżyć zmęczoną 
skórę. Joliesse wprowadza 
też inne nowości. 

Joliesse Gabinet Kosmetologii i Laseroterapii
Legnica, ul. Jaworzyńska 43/45 a; tel. 576 975 555

czynne: pn – pt w godz. 10-19; sb w godz. 10-14
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W uzasadnieniu związkow-
cy napisali: „Błędne, nie mające 
uzasadnienia gospodarczego de-
cyzje personalne podejmowane 
przez Zarząd KGHM Polska 
Miedź S.A w miesiącu marcu br. 
doprowadziły do straty co naj-
mniej 1,5 mln. zł funduszu na 
wynagrodzenie. Odwołano do-
świadczonych i sprawdzonych, 
dających gwarancje fachowego 
kierowania pracami górniczy-
mi Dyrektorów: Marka Marca, 
Jana Czaję, Andrzeja Kowala. 
Dyrektorzy ci przebywają na 

płatnym wypowiedzeniu bez 
możliwości świadczenia pracy, 
pobierając wysokie uposażenia. 
O pozaekonomicznych mo-
tywach tych decyzji świadczy 
między innymi fakt, iż Dyrektor 
Marek Marzec tuż przed od-
wołaniem został uhonorowany 
listem gratulującym za szcze-
gólne osiągnięcia dla kopalni. 
W miejsce wyżej wymienionych 
dyrektorów powołano nowe 
osoby, co spowodowało iż w 
Oddziale ZG „Lubin” liczba 
etatów dyrektorskich wzrosła do 
8 osób. Opisana tu karuzela sta-
nowisk w KGHM w ostatnich 
dwóch latach ma ten skutek, że 
w wielu przypadkach odwołani 
Dyrektorzy i Prezesi otrzymu-
ją kolejne stanowiska i to w tej 
samej grupie kapitałowej, zy-
skując wysokie odprawy. Takie 
działania jak i te wymienione 
na wstępie są w naszej ocenie 
świadomym działaniem skiero-
wanym na wyprowadzenie ka-

pitału z KGHM Polska Miedź 
S.A dlatego prosimy o wstręcie 
postępowania w tej sprawie.”

Pismo zostało zaadresowa-
ne do Mariusza Kamińskiego, 
szefa Centralnego Biura An-
tykorupcyjnego. Dodatkowo 
otrzymali je premier Mateusz 
Morawiecki, minister energii 
Krzysztof Tchórzewski, mini-
ster sprawiedliwości   Zbigniew 
Ziobro i prezes PiS   Jarosław 
Kaczyński. Zawiadomienie o 
popełnieniu przestępstwa trafiło 
też do rady nadzorczej KGHM.

Do zmian personalnych, 
które opisują związkowcy z 
Solidarności, doszło tuż po 
usunięciu z zarządu KGHM 
prezesa Radosława Domagal-
skiego-Łabędzkiego i wicepre-
zesa Michała Jezioro. Zatwier-
dzić je musiał zarząd w składzie 
Rafał Pawełczak (p.o. prezesa), 
Stefan Świątkowski i Ryszard 
Jaśkowski.

Piotr Kanikowski

Dziś w legnickim Urzę-
dzie Miasta porozumienie o 
współpracy w realizacji projektu 
Aktywizacji Osób Niepełno-
sprawnych podpisali: starosta 
powiatu złotoryjskiego Ryszard 
Raszkiewicz, starosta powiatu 
legnickiego Janina Mazur, pre-
zydent Tadeusz Krzakowski    i 
Małgorzata Wnęk    z Fundacji 
Ekonomii Społecznej w Złoto-
ryi.

Inicjatywa skierowana jest 
do co najmniej 355 niepełno-
sprawnych z powiatu złotoryj-
skiego, legnickiego i Legnicy. 
Jego wartości   to ok. 10, 8 mln 
zł z czego dofinansowanie unij-

ne ok. 9,1 mln zł. Projekt będzie 
realizowany od 1 maja tego roku 
do 30 kwietnia 2020 r. Jego lide-
rem jest powiat złotoryjski

- Wspólnie może zrobić 
bardzo wiele dla osób niepeł-
nosprawnych i wykluczonych z 
życia – powiedział starosta Zło-
toryjski Ryszard Raszkiewicz. 
– Dotrzeć do ludzi, którzy mają 
problemy z aktywizacją zawo-
dową , które mają trudności z 
poradzeniem sobie w życiu.

- Ta inicjatywa daje szansę 
na zatrudnienie tych osób – do-
dał prezydent Tadeusz Krza-
kowski. – Dzięki czemu będą 
przydatni i będą mogli funkcjo-
nować . Ten projekt ma głęboki 
sens społeczny i wymiar ekono-
miczny.

Starosta Janina    Mazur: - 
To dla nas zaszczyt uczestniczyć 

w tej inicjatywie.    Ona umoż-
liwi naszym mieszkańcom reali-
zację swoich marzeń.

Celem tego projektu jest 
integracja i aktywizacja osób 
zagrożonych wykluczeniem 
społecznym poprzez poprawę i 
wzmocnienie ich zdolności do 
zatrudnienia. Dla wielu z tych 
osób będzie to szansa np. na 
wyjście z domu. Będą mogły się 
szkolić z obsługi recepcji, małej 
poligrafii, przyrządzania posił-
ków, kucharstwa, kelnerstwa.    
Zajęcia będą realizowane przez 
Warsztaty Terapii Zajęciowej i 
Zakład Aktywności Zawodowej 
w   Świerzawie.

1 maja ruszy kampania pro-
mocyjna tego   projektu i nabór 
uczestników.

Źródło: Urząd Miasta w 
Legnicy

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

609 199 520

STACJA

LPG
STACJA Legnica, 

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

TANIEJ NIŻ W SUPERMARKETACH
dowozimy butle i węgiel do klienta 

LPG
1,84zł 37 zł
LPG WYMIANA 

BUTLI
WYMIANA 

BUTLI

TURYSTYCZNYCH

CZYNNE 
W KAŻDĄ
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PiS otwiera co za PO zamknięto Solidarność donosi do CBA

Sąsiedzka współpraca dla 
niepełnosprawnych

- Macie być dla obywateli. 
Macie im służyć - napomi-
nał policjantów Joachim 
Brudziński, minister spraw 
wewnętrznych i administra-
cji, podczas uroczystego 
otwarcia nowego Posterun-
ku Policji w Świerzawie. Od 
dziś mieszkańcy dwutysięcz-
nej Świerzawy będą mieć 
funkcjonariuszy u siebie, na 
miejscu.

Komisja Międzyzakładowa 
NSZZ „Solidarność” przy 
kopalni w Lubinie złożyła 
zawiadomienie o możliwo-
ści popełnienia przestęp-
stwa w związku z niedaw-
nym odwołaniem dyrekcji 
Zakładów Górniczych Lubin. 
Jej zdaniem spółka straciła 
na tej decyzji co najmniej 
1,5 mln zł z funduszu wyna-
grodzeń.

Legnica uczestniczy w pro-
jekcie Aktywizacji Osób Nie-
pełnosprawnych o wartości 
ponad 10 mln zł.

Świerzawa była dotąd ob-
sługiwana przez rewir dzielni-
cowych w Wojcieszowie. To nie 
satysfakcjonowało władz gminy. 
Dzięki współpracy burmistrza 
Józefa Kołcza z policją oraz mi-
nisterstwem postał posterunek 
z 7 etatami dla funkcjonariuszy, 
którzy stąd będą obsługiwać 
zarówno rejon Świerzawy, jak i 
Wojcieszów.    Zaadaptowano 
na ten cel jedno piętro w budyn-
ku przekazanym policji przez 
przedsiębiorstwo Lasy Państwo-

we. Inwestycja pochłonęła 542 
tys. zł ze środków przeznaczo-
nych na modernizację policji.

- Przywracamy posterunek, 
który zlikwidowali nasi poprzed-
nicy - mówił w Świerzawie mini-
ster Brudziński. Mocno akcento-
wał przy tym wolę mieszkańców, 
którzy upominali się o obecność 
policji w ich mieście. Dziękować 
świerzawianom za tę determina-
cję. I zachęcał: - Upominajcie się 
teraz, aby policjanci byli widoczni 
na ulicach.

Policjantów upominał, że nie 
mogą tylko siedzieć za burkiem i 
wypełniać statystyki.

- Policja jest po to, aby służyć 
- powtarzał kilka razy w swoim 
przemówieniu Joachim Brudziń-
ski.

Nadinsp. Jan Lach, zastępca 
komendanta głównego policji 
- również obecny w Świerza-
wie - przypomniał, że za rządów 
Platformy Obywatelskiej zlikwi-
dowano około 400 posterunków 
i komisariatów policji. Rząd PiS 
je przywraca. Świerzawski po-
sterunek jest 75. utworzonym za 
rządów Prawa i Sprawiedliwości.

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI



5 kwietnia pod osłoną 
ciemności grupa legniczan 
przedstawiająca się jako Żółta 
Alternatywa ustawiła na placu 
Słowiańskim – w miejscu ro-
zebranego Pomnika Wdzięcz-
ności – Pomnik Czystości 
Narodu: żółciutką gumową 
kaczuszkę na dwuipółmetro-
wym cokole z kartonów owi-
niętych czarną folią. 

Pomnik Czystości Narodu 
prawił radość wielu przechod-
niom, którzy spieszyli przez 
plac Słowiański do pracy. Nie 
stał jednak nawet godziny. Jak 
informuje legnicka policja, 
około godziny szóstej rano 
Straż Miejska poinformowała 
oficera dyżurnego w komen-
dzie o pomniku i przestało 
być wesoło. Patrol ustalił, że 
”jest to instalacja z elementów 
kartonowych oraz gumowych, 
która została umieszczone bez 
zgody zarządcy terenu.” Po-
mnik zdemontowano.

 – W związku z podejrze-
niem popełnienia wykroczenia 
dotyczącego umieszczenia w 
miejscu publicznym elemen-
tów bez zgody zarządzającego 
tym miejscem funkcjonariusze 
zabezpieczyli tą konstrukcję 
do prowadzonego postępo-
wania – informuje podkom. 
Iwona Król-Szymajda, oficer 
prasowy Komendy Miejskiej 
Policji w Legnicy. – Obecnie 
policjanci wyjaśniają okolicz-
ności tego zdarzenia oraz oso-
by w nim uczestniczące.

Kraj zachichotał. Od kil-
ku dni do twórców Pomnika 

Czystości Narodu spływają z 
różnych stron Polski zdjęcia 
gumowych kaczuszek. Jak w 
czasach Pomarańczowej Al-
ternatywy, umęczeni politycz-
nymi sporami Polacy znów 
śmieją się z autokratycznych 
zapędów władzy. Atmosfe-
rę podkręca Krzysztof Skiba, 
lider Big Cyca: “W każdym 
polskim mieście powinien sta-
nąć teraz pomnik Gumowej 
Konstrukcji” – zachęca na Fa-
cebooku.

Ktoś zrobił zdjęcie gumo-
wej kaczuszce na dworcu ko-
lejowym w Łodzi. Ktoś inny 
ustawił ją pod słynnym “Peki-
nem” czyli Pałacem Kultury i 
Nauki w Warszawie.   Pojawiła 
się fotografia, jak którym pły-
wa z innymi kaczkami w Kiel-
cach. Karykaturzysta Robert 
Wierzbicki wpuścił ją do fon-
tanny Tkacza w Chojnowie.

Gumowa kaczuszka zwana 
w policyjnym żargonie ele-
mentem lub konstrukcją po-
jawiła się też w kabaretowym 
programie telewizji Polsat. 
Dowcipny felieton o Pomniku 
Czystości Narodu wyemito-
wała w Faktach stacja TVN. 

Pomysłodawcy Pomni-
ka Czystości Narodu – grupa 
Aktywna Legnica/ Żółta Al-

ternatywa – wkrótce planują 
kolejne działania. Zależy im, 
by jak najwięcej mieszkańców 
Polski podchwyciło zabawę. 
-My pokazaliśmy jak. I oczy-
wiście wierzymy, ze w całym 
tym wariactwie, które idzie 
od rządzących normalność i 
rozsądek jest wśród ludzi. i po-
czucie humoru – no to my ich 
śmiechem. I ogromne dzięki 
dla policji, gdyby nie wzięli 
udziału w happeningu to tego 
by nie było. Jak za czasów Po-
marańczowej – mówią.

W latach osiemdziesiątych 
Major – Waldemar Frydrych 
– i założona przez niego we 
Wrocławiu Pomarańczowa 
Alternatywa wykreowała kra-
snoludki na symbol oporu 
wobec komunistycznej wła-
dzy. Pojawiały się nie tylko na 
słynnych happeningach przy 
przejściu podziemnym na ul. 
Świdnickiej, ale też na wro-
cławskich murach, Próbując 
z nimi walczyć, milicja sama 
się ośmieszała. Groźna władza 
ujawniła swe groteskowe obli-
cze i została pokonana śmie-
chem.

Piotr Kanikowski
FOT. ANDRZEJ  
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Kaczuszka lata po Polsce
Komenda Miejska Policji w 
Legnicy prowadzi postępo-
wanie w sprawie dmuchanej 
kaczuszki, którą pod osłoną 
nocy ustawiono tydzień temu 
na kartonowym cokole na 
placu Słowiańskim. Spraw-
com dowcipu grożą grzywny 
i kara ograniczenia wolności. 
Cała Polska śmieje się z tej 
historii.
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Wraz z nadejściem 
wiosny wszyscy zauważyli, 
że w Legnicy jest brudno. 
Pierwszy apel o włączenie 
się do sprzątania miasta po-
płynął z obozu prezydenta. 
Konkretnie z utworzonego 
przy ratuszu centrum wo-
lontariatu Team Legnica, 
które ogłosiło pierwszą od-
słonę akcji "EKOpozytyw-
ni idą w Miasto!". W sobotę 
14 kwietnia od godz. 10 do 
16 wolontariusze z Team 
Legnica będą sprzątać oko-
lice parku Miejskiego i za-
praszają mieszkańców, aby 
do nich dołączyli. Zbiórka 

rano na Polanie Angiel-
skiej. Przy okazji będzie się 
można nauczyć prawidło-
wej segregacji odpadów. A 
ok. godz. 14 Team Legnica 
obiecuję ciepły posiłek.

W tym samym czasie 
wiosenne porządki or-
ganizuje grupa radnych 
Platformy Obywatelskiej 
z Jarosławem Rabczen-
ko na czele.    Legniczan, 
którzy chcieliby wspólnie 
zrobić coś pożytecznego 
dla miasta, zapraszają w 
najbliższą sobotę o godz. 
9.30 na plac cyrkowy przy 
Al. Rzeczypospolitej. Będą 
na nich czekać rękawiczki 
i worki na śmieci. W pla-
nach jest też uprzątnięcie 
dzikiego wysypiska przy 
ul. Żołnierskiej i okolic 
pętli autobusowej przy ul. 
Szczytnickiej. Na finał PO 
przygotowuje grilla dla 
wszystkich uczestników 
sprzątania.

Piotr  
Kanikowski

„Wierna wataha” - spek-
takl Pawła Wolaka i Kata-
rzyny Dworak - opowiada o 
buncie we wspólnocie, która 
przetrwała dzięki umotywo-
wanej religijnie opresji. O 
pielęgnowanym przez poko-
lenia strachu nie tyle przed 
surowym bóstwem, co przed 
surowym Księdzem i nie-
szczęśliwymi członkami wa-

tahy, zawistnymi o cukier w 
herbacie, bieganie boso po 
trawie, uwalaną podczas zaba-
wy sukienkę. Wybitne kreacje 
aktorskie, zaskakująca oprawa 
plastyczna i muzyczna, emo-
cje jak w psychologicznym 
thrillerze. Niedawno do Le-
gnicy dotarła informacja, że 
tekst sztuki Pawła Wolaka i 
Katarzyny Dworak znalazł się 
w ścisłym gronie finalistów 
Gdyńskiej Nagrody Drama-
turgicznej. Czy może być lep-
sza rekomendacja?

Może – bo w piątek do Le-
gnicy przyjeżdżają redaktorzy 
Dialogu, aby po wieczornym 
wystawieniu „Wiernej wata-
hy”, gdzieś około godz. 21, 
uroczyście wręczyć Teatro-
wi Modrzejewskiej Nagrodę 
im. Konstantego Puzyny. „Za 
wieloletnią cierpliwą pracę, 
dzięki której powstał wyjąt-

kowy teatr mocno związany z 
miastem i jego mieszkańcami, 
a także głęboko angażujący 
się w najważniejsze sprawy 
kraju." - głosi uzasadnienie 
werdyktu. Kapituła doceniła 
"różnorodność programową, 
odwagę artystyczną i umiejęt-
ność prowadzenia wielowy-
miarowego dialogu z widza-
mi, które są szczególnie cenne 
w czasach niestabilnych dla 
sztuki publicznej".

Wcześniej, o godz. 17. w 
Caffe Modjeska, prof. Mał-
gorzata Szpakowska wygłosi 
wykład "Co by Konstanty 
Puzyna powiedział dziś Te-

atrowi w Legnicy". Wstęp 
wolny. 

“Wierna wataha” Pawła 
Wolaka i Katarzyny Dworak 
w ich reżyserii. NAJBLIŻ-
SZE PRZEDSTAWIENIA 
13, 14, 15 kwietnia o godz. 19 
na Scenie Gadzickiego BILE-
T Y: 30/25 zł REZERWACJA 
I INFORMACJA: 76 72 33 
505, bilety@teatr.legnica.pl 

FOT. PIOTR KANIKOWSKI

Nie tylko  
„Wierna wataha”

Wszyscy chcą 
sprzątać Legnicę

Dzięki Teatrowi Modrzejewskiej mamy do rozdania jedno dwuosobowe zaproszenie na sobotnie wystawienie “Wiernej watahy” (14 kwietnia, godz. 
19). Chętni powinni jak najszybciej przysłać do nas mejla zatytułowanego “Wierna wataha” z imieniem, nazwiskiem oraz numerem telefonu kontakto-
wego. Adres: konkursy@24legnica.pl. Do zwycięzcy oddzwonimy w piątek.   
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Ten weekend w Teatrze Mo-
drzejewskiej będzie wyjątko-
wy. W repertuarze na piątek, 
sobotę i niedzielę - „Wierna 
wataha”, głośny spektakl 
Pawła Wolaka i Katarzyny 
Dworak o relacjach wewnątrz  
religijnej wspólnoty. Do-
datkowo wręczenie Kamyka 
Puzyny i wykład prof. Mał-
gorzaty Szpakowskiej z Uni-
wersytetu Warszawskiego. 
Zapraszamy.

W zależności od poglądów 
politycznych, legnicza-
nie będą mogli w sobotę 
sprzątać swe miasto ra-
mię w ramię z prezyden-
tem Tadeuszem Krzakow-
skim lub z opozycyjnymi 
radnymi Jarosławem 
Rabczneko i Lechem Roz-
baczyło z Platformy Oby-
watelskiej.
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