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Barbórka pod czarnym kirem
30 listopada o godz. 14.00
uroczystą Akademią w Centrum Kultury „Muza” w Lubinie rozpoczną się oficjalne
obchody tegorocznej Barbórki. Ze względu na śmierć górnika w kopalni Rudna i ogłoszoną przez zarząd spółki
trzydniową żałobę święto
będzie mieć skromniejszą
oprawę. Odwołano też część
zapowiadanych
wcześniej
atrakcji.
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niczej - przejdzie lubińskimi
ulicami Armii Krajowej, Kopernika oraz Odrodzenia do
Rynku. Tam młodzi adepci
górnictwa, symbolicznym skokiem przez skórę będą przyjmowani do braci górniczej.
Nie będzie zapowiadanego
wcześniej pokazu sztucznych
ogni, ale KGHM zaprasza
mieszkańców regionu na górniczy poczęstunek. Uczestniczący w uroczystości będą
mogli wygrać atrakcyjne nagrody: weekendowe pobyty dla
dwóch osób w ośrodkach wypoczynkowych spółki Interferie. Przewidziano też laserowy
mapping o historii KGHM na

budynku miejskiego Ratusza.
W dniu św. Barbary, 4
grudnia, odbędą się tradycyjne
pobudki górnicze w Lubinie,
Głogowie i Polkowicach. Górnicze orkiestry już od godz. 6
rano będą budzić kierownictwo spółki oraz przypominać
mieszkańcom regionu Zagłębia Miedziowego o święcie
górników. Następnie o godzinie 9.00 w świątyni p.w. św.
Maksymiliana Marii Kolbe w
Lubinie odbędzie się uroczysta
Msza św. w intencji górników
i ich rodzin. Tego dnia o godzinie 13.00 przedstawiciele
kierownictwa firmy, oddziałów i spółek KGHM oraz in-

stytucji noszących imię Jana
Wyżykowskiego złożą kwiaty
pod pomnikiem Odkrywcy
Polskiej Miedzi w Lubinie. W
czasie składania kwiatów przy
pomniku nie odbędzie się tradycyjny występ orkiestry górniczej, zostaną tylko wykonane
hymny: państwowy i górniczy.
Zaplanowana na dzień
1 grudnia 2018 r. Karczma
Piwna Zakładów Górniczych
„Rudna” oraz Comber Babski
Zakładów Górniczych „Rudna”, zaplanowany na dzień 7
grudnia zostają odwołane.
Piotr Kanikowski
Fot.: KGHM
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W Zakładach Górniczych
Rudna zginął 35-letni górnik,
mieszkaniec Lubina. Został
śmiertelnie potrącony przez
maszynę. Trwa postępowanie,
mające ustalić przyczyny tragedii, ale też żałoba w całym
KGHM.
Zmieni się charakter Akademii, podczas której ok. 70
pracowników Polskiej Miedzi ma otrzymać odznaczenia
państwowe, honorowe szpady
górnicze i jubileuszowe, górnicze kordziki. W uroczystości
weźmie udział orkiestra górnicza, ale wykona jedynie hymny: państwowy i górniczy.
W piątek o godzinie
16.00 spod Centrum Kultury
„Muza” wyruszy tradycyjny
Pochód Lisa Majora. W ciszy
- inaczej niż zwykle, bez grającej radośnie orkiestry gór-
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Pościg, potrącenie, strzały
Policja użyła broni podczas
zatrzymania dwóch recydywistów z Legnicy. Mężczyźni
uciekali samochodem przez
kilka powiatów, po drodze
dla zmyłki kradnąc nowe
auto. Potrącili funkcjonariusza drogówki, który próbował
ich zatrzymać. Zatrzymali
się dopiero po przestrzeleniu opony. Znaleziono przy
nich znaczną ilość narkotyków. Najbliższe trzy miesiące spędzą w tymczasowym
areszcie, a potem czeka ich
proces.
Jak informuje mł. asp.
Izabela Burska z zespołu
prasowego legnickiej komendy, impulsem do działań policji były informacje,

jakie zdobyli w ubiegłym
tygodniu jej koledzy zajmujący się zwalczaniem
przestępczości samochodowej. Informacje dotyczyły
złodziejskiej
działalności
dwóch mieszkańców Legnicy, 33-latka i 37-latka.
Funkcjonariusze penetrowali wskazany rejon miasta,
po którym złodzieje mieli
krążyć swoim mercedesem.
Znaleźli poszukiwany samochód, ale gdy go spróbowali go zatrzymać, kierowca
mercedesa z impetem ruszył
w ich stronę.
- Tylko szybka reakcja
funkcjonariuszy uchroniła
ich przed potrąceniem - relacjonuje zdarzenia Izabela
Burska. - Z uwagi na agre-

sywne zachowanie mężczyzny, kryminalni zmuszeni
byli do wykorzystania broni palnej. Oddano strzały
ostrzegawcze.
Mercedes się nie zatrzymał. Wymknął się, uciekając
po chodnikach. Wówczas
dyżurny Komendy Miejskiej
Policji w Legnicy przekazał
komunikat do wszystkich
okolicznych jednostek, by
szukały uciekinierów. Przestępcom udało się dotrzeć do
Jawora. Tam pozbyli się kłopotliwego mercedesa i ukradli kolejny samochód, aby
zmylić pościg. Przesiadłszy
się do Fiata Ducato, kontynuując ucieczkę.
Skradzionego busa namierzyli policjanci z Wy-

działu Ruchu Drogowego
jeleniogórskiej
komendy.
Przestępcy potrącili funkcjonariusza, który próbował ich zatrzymać. Wtedy
policjanci sięgnęli po broń
i oddali strzały w kierunku
pojazdu. Trafili w oponę. To
wystarczyło, by unieruchomić auto, ale uciekinierzy
nie dali za wygraną. Chcieli
wymknąć się z obławy pieszo. Po kilkudziesięciu metrach bezpośredniego pościgu obaj zostali zatrzymani
przez policjantów z Jeleniej
Góry.
Wzorowe, skoordynowane działania pościgowe oraz współpraca między
powiatami dolnośląskiej policji, skutkowały zatrzyma-

niem obu mężczyzn. Nikt
nie doznał żadnych obrażeń
- informuje Izabela Burska.
Zatrzymani mężczyźni
posiadali przy sobie ponad
100 działek metamfetaminy. Funkcjonariusze mają
dowody, że legniczanie
ukradli kilku pojazdów na
terenie kraju. Odpowiedzą
też za niezatrzymanie się do
kontroli drogowej, czynną
napaść na funkcjonariuszy
oraz posiadanie znacznej
ilości narkotyków. Przed sądem będą odpowiadać jako
recydywiści. Grozi im do 15
lat pozbawienia wolności.
Obecnie obaj przebywają w
tymczasowym areszcie.
Piotr Kanikowski

Poseł szuka milionów dla Legnicy
Poprowadzenie obwodnicy
południowo-wschodniej Legnicy poza granicami miasta, budowa Regionalnego
Centrum Sportu z halą widowiskowo-sportową, rewitalizacja teatralnego budynku na
Nowym Świecie, remont bloku operacyjnego i bloku porodowego w szpitalu. To cztery
inwestycje zgłoszone przez
posła Roberta Kropiwnickiego do ustawy budżetowej na
rok 2019.

artystów z całego świata.
Czwarty wniosek złożony przez legnickiego posła
dotyczy
Wojewódzkiego
Szpitala Specjalistycznego
w Legnicy. Robert Kropiwnicki prosi rząd o zabezpieczenie 20 mln zł na remont
bloku operacyjnego i bloku
porodowego.
Realizacja
wniosków
Roberta
Kropiwnickiego
zależy od woli rządu PiS i
większości parlamentarnej.

W pierwszym wniosku
Robert Kropiwnicki wnosi
o zabezpieczenie 200 mln
zł na budowę obwodnicy
Legnicy w ciągu drogi krajowej nr 94 poza granicami
miasta. W budżecie na 2018
rok rząd przewidział na legnicką obwodnicę ok. 80
mln zł. To kwota wystarczająca na wariant prowadzący przez osiedle Piekary,
ale część mieszkańców protestuje przeciwko jego realizacji. Dlatego Kropiwnicki wnosi o zabezpieczenie
pieniędzy, które pozwolą
na przesunięcie planowanej
obwodnicy za Wierzbiak i
ominięcie osiedli.
Poseł złożył do ustawy budżetowej wniosek w
sprawie 60 mln zł na wybudowanie w Legnicy Regionalnego Centrum Sportu

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR
K ANIKOWSKI
Prezydent Miasta Legnicy
zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o
gospodarce nieruchomościami
informuje,
że został podany do publicznej
wiadomości
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
stanowiącej własność Skarbu
Państwa przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym:

z halą widowiskowo-sportową. Pomysł postawienia
takiego obiektu zgłaszali
podczas kampanii do wyborów samorządowych kandydaci Koalicji Obywatelskiej.
Ich zdaniem bez nowoczesnej hali - takiej jak ma
Lubin - trudno myśleć o
rozwoju legnickiego sportu,

zarówno wyczynowego, jak
i amatorskiego.
Kropiwnicki chce też,
aby rząd wsparł finansowo
Teatr Modrzejewskiej w
Legnicy, który od lat szuka
pieniędzy na rewaloryzację
zabytkowego budynku po
dawnym teatrze żydowskim
na Nowym Świecie. Kwo-

ta 25 mln złotych, o jaką
wnioskuje legnicki poseł,
pozwoliłaby w końcu zrealizować plany dyrektora
Jacka Głomba. Po remoncie
Ośrodek Nowy Świat ma
służyć nie tylko jako stała
scena Teatru Modrzejewskiej, ale też centrum kulturalne, miejsce spotkań
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Nieruchomość gruntowa,
położona w Legnicy przy ul.
Kowalskiej,
działka nr 63/1, obręb Piekary
Stare (KW LE1L/00086371/3).
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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Próbowałem
obejrzeć
„Kler”, ale zabrakło biletów.
Podczas wszystkich seansów
filmu Wojciecha Smarzowskiego w Złotoryi na sali był
komplet widzów. Czekam
więc na DVD. Ale stokroć
bardziej wyczekuję reakcji
kurii na temat, który nareszcie przestaje być tabu.
Z dużym wzruszeniem
przyjmuję słowa płockiego
biskupa Piotra Libery, który
zwołał konferencje prasową,
aby oznajmić, że w jego diecezji nie ma miejsca na przestępstwa seksualne duchownych. „Dla mnie liczą się nie
tyle procedury, ile konkretne
osoby, przede wszystkim zaś
ofiary przestępstw. Ich dobro
stawiamy na pierwszym miejscu” - mówił.
Chciałbym usłyszeć z ust
biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego zapewnienie podobne do tej deklaracji. Albo
do oświadczenia biskupa Romualda Kamińskiego z Diecezji Warszawsko-Praskiej:
„Ochronę dzieci i młodzieży
traktuję jako priorytet. Przepraszam wszystkie osoby,
które w jakikolwiek sposób
zostały skrzywdzone przez
duchownych. Pragnę uczynić wszystko, aby poczuły
się znowu bezpiecznie we
Wspólnocie Kościoła i odzyskały zaufanie”.
Stanisław Gądecki, arcybiskup metropolita poznański
i przewodniczący Konferencji
Episkopatu Polski, przypomina: „Kościół bardziej niż
ktokolwiek inny winien brzydzić się nikczemną przemocą,
zwłaszcza wobec dziecka.”
Dzięki papieżowi Franciszkowi, który nie bał się
podjąć tego trudnego dla
Kościoła tematu, zmienia się
nastawienie polskich hierarchów. Do tej pory ich zaangażowanie w walkę z pedofilami
w sutannach polegało często
na tuszowaniu problemu,
„zapobieganiu
zgorszeniu”
przez przenoszenie „czarnych
owiec” na inne parafie a w
skrajnych przypadkach zastraszanie ofiar przestępstwa.
Gdy w 2003 roku zatrzymano proboszcza z Połosek,
podejrzanego o molestowanie nieletnich uczennic,, Zbigniew Kiernikowski jako biskup siedlecki złożył za niego
osobiste poręczenie i prosił,
by z szacunku do duchownego stanu wypuścić księdza
z aresztu. Dlatego – uważam
– nie wolno mu dziś milczeć.
Wzorem powinien być
wystosowany do wiernych list
biskupa opolskiego Andrzeja
Czai, w którym poza słowami żalu i skruchy znalazły
się konkretne liczbowe dane
na temat duchownych z jego
diecezji podejrzanych o pedofilię oraz ich ofiar. Z Opola
do Legnicy nie jest daleko, a
wydaje się, że to inna galaktyka.
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Kto jeśli nie Kraska?
Justyna Teodorczyk wygrała
konkurs na dyrektora Galerii
Sztuki w Legnicy. To ona od
1 stycznia zastąpi odchodzącego na emeryturę Zbigniewa
Kraskę, który przez ostatnie
20 lat kierował tą placówką.

prezentacji czworga kandydatów, dziewięcioosobowa
komisja konkursowa pracująca pod przewodnictwem
wiceprezydenta
Legnicy
Krzysztofa
Duszkiewicza
postanowiła rekomendować
prezydentowi
Tadeuszowi Krzakowskiemu Justynę
Teodorczyk jako przyszła
szefową placówki.
Jeśli prezydent zatwierdzi tę kandydaturę, Justyna
Teodorczyk od 1 stycznia
2019 roku przejmie dyrektorowanie Galerią Sztuki w
Legnicy.
Justyna Teodorczyk wygrywa konkurs po raz drugi.
Rok temu, zdaniem komisji,
też była najlepsza. Wynik

tamtego postępowania został
jednak oprotestowany, gdyż
zwycięzczyni nie spełniała
wymagań formalnych stawianych kandydatom, i prezydent Tadeusz Krzakowski
postanowił unieważnić konkurs. O rok przedłużył umowę z szykującym się na emeryturę Zbigniewem Kraską,
dzięki czemu w tym roku obchodzi jubileusz 20-lecia dyrektorowania Galerią Sztuki
w Legnicy. Ten rok pozwolił
również Justynie Teodorczyk
na wypełnienie w pełni wymagań konkursu co do 3-letniego stażu na stanowiskach
kierowniczych.
Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI
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Justyna Teodorczyk - z
wykształcenia doktor kulturoznawstwa po Uniwersytecie Wrocławskim - od
dwóch lat jest zastępcą dyrektora Legnickiego Centrum Kultury. Galerię Sztuki
w Legnicy zna, bo pracowała
w niej w latach 2006-2015
(zajmowała się m.in. promocją, edukacją przez sztukę,
sprawami
programowymi;
była też rzecznikiem prasowym placówki). Po odejściu
z galerii przez rok kierowała
Spółdzielczym Domem Kultury „Kopernik”.
Poza Justyną Teodorczyk
do konkursu przystąpili Monika Szpatowicz i Dariusz
Kawczyński - pracownicy
Galerii Sztuki w Legnicy
– oraz prof. dr hab. Kamil
Kuskowski, dziekan Wydziału Malarstwa i Nowych
Mediów Akademii Sztuki w
Szczecinie. Po wysłuchaniu
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To ostatni moment. Do 30 listopada legniczanie włącznie
mogą zgłaszać propozycje
zagospodarowania placu Słowiańskiego. Do konsultacji
przedłożono projekt autorstwa wrocławskiej architekt
Aleksandry Doniec, która
dwa lata temu wygrała konkurs na koncepcję przebudowy tego fragmentu miasta.
Uwagi można zgłaszać bez
wychodzenia z domu - za
pośrednictwem internetowej
strony napisz.legnica.eu.
Projekt wrocławskiej architekt podkreśla oś widokową biegnącą od ul. Witelona w stronę
katedry. Poza tym stawia na
zieleń. Przed budynkiem starostwa zaprojektowała obsadzoną
drzewami strefę rekreacyjną z
prostymi kamiennymi siedziskami, na których będzie można
odpocząć w cieniu. Mniejszy
szpaler drzew oraz mini pergolę Aleksandra Doniec proponuje ustawić przed ratuszem.
Będzie też dywan z kwiatów.
W nawierzchnia z szarych granitowych płyt ciętych w pasy i
układanych w szachownicę zostanie wpuszczone liniowe podświetlenie. Przewidziano punkt
kawiarniany i stojaki na rowe-

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Powiedz prezydentowi, co myślisz

ry. Skrzyżowanie ul. Skarbka,
Mickiewicza i Witelona zastąpi
rondo. W miejscu przystanku
autobusowego pod starostwem
architekt zaplanowała zjazd do
podziemnego jednopoziomowego parkingu na 100 samochodów, ale już wiadomo, że
do realizacji tego pomysłu najprawdopodobniej nie dojdzie
(badania geologiczne wykazały,
że konieczne byłoby specjalne
wzmocnienie, co znacznie podniosłoby koszty modernizacji
placu)
Po rozstrzygnięciu konkursu różne środowiska zgłaszały
publicznie swoje pomysły na
pl. Słowiański. Prawo i Sprawiedliwość chce upamiętnić na
nim ks. Henryka Pobożnego
(np. poprzez kolumnę z jego
pomnikiem). Ruch Narodowy
proponuje ustawienie w centralnym miejscu marmurowego

sześcianu o wysokości 1,8 metra
poświęconego pamięci żołnierzy wyklętych. Platforma Obywatelska lansuje wizję placu jako
miejsca wolnego od jakichkolwiek ideologicznych elementów.
A czego chcą legniczanie?
W maju sprawdzili to działacze
Sojuszu Lewicy Demokratycznej, którzy wyszli na ulicę z ankietami na temat modernizacji
placu Słowiańskiego.
- Legniczanie tęsknią za
skwerem z zielenią, ławeczkami, fontanną. Miejscem do
odpoczynku - relacjonuje wyniki ankiety Michał Huzarski,
szef legnickiego SLD. - Bardzo
duża część (około jedna trzecia
zapytanych przez nas przechodniów) chciała powrotu rozebranego Pomnika Wdzięczności,
ale to jest już zupełnie nierealne.
Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI
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Sąd dopomógł mecenasowi K.
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Jarosław Skorupa - obrońca
legnickiego adwokata współoskarżonego o przywłaszczenie 1,8 mln zł na szkodę 163
osób - znów nie pojawił się
na rozprawie. Nie przysłał też
nikogo w swoim zastępstwie,
choć w ubiegłym tygodniu
został do tego zobowiązany.
W tej sytuacji sędzia Andrzej
Szliwa wyznaczył Zbigniewowi K. obrońcę z urzędu, który
zagwarantuje oskarżonemu
prawo do obrony a sądowi
pozwoli kontynuować proces.
Proces mecenasa Zbigniewa K., dyrektorki jego kancelarii Elżbiety W. i księgowej
Doroty Ś. toczy się przed Sądem Okręgowym w Legnicy.
"Toczy się" to niewłaściwe
słowo. W tym przypadku należałoby użyć raczej czasownika "stoi'.
- Praktycznie od roku wykonujemy szereg czynności,
które nie prowadzą do merytorycznego rozstrzygnięcia
procesu, a dotyczą wyłącznie
kwestii pobocznych - mówi
sędzia Andrzej Szliwa.
Źródłem problemu jest
postawa Zbigniewa K. i jego

obrońcy z wyboru. Oskarżony
nie godzi się na prowadzenie
przesłuchań pod nieobecność
swego obrońcy, a obrońca wrocławski mecenas Jarosław
Skorupa - od trzech miesięcy
nie pojawia się na wyznaczone
terminy. Nieobecność tłumaczy różnie: potrzebą odwiezienia córki do sanatorium,
wypadkiem drogowym, chorobą i pobytem w szpitalu. Jednocześnie nie wyznacza substytuta, który zastąpiłby go na
sali sądowej. Według sędziego
Andrzeja Szliwy, zaświadczenie o stanie zdrowia Jarosława
Skorupy spełnia wymogi prawa - nie ma podstaw, by kwestionować jego prawdziwość.
We wrześniu sąd doprowadził do odczytania aktu oskarżenia i rozpoczął słuchanie
wyjaśnień Elżbiety W., musiał
zaprzestać jednak tej czynności ze względu na protesty
Zbigniewa K. Podjęte przez
Andrzeja Szliwę próby skontaktowania się z mecenasem
Skorupą nic nie dały - adwokat nie odbiera telefonu. Sam
Zbigniew K. twierdzi, że proces leczenia jego pełnomocnika definitywnie zakończy się w

grudniu. Sąd nie chce jednak
ryzykować kolejnych miesięcy
"na jałowym biegu".
Dziś odrzucił wniosek
obrońcy Elżbiety W., by sprawę Zbigniewa K. wyłączyć
do odrębnego postępowania.
Oskarżonemu
mecenasowi
wyznaczył obrońcę z urzędu,
by zagwarantować mu konstytucyjne prawo do obrony. Jeśli
ustaną przeszkody uniemożliwiające Jarosławowi Skorupie
udział w procesie, sąd zwolni
z obowiązków obrońcę z urzędu i pozwoli kontynuować
obronę mecenasowi Skorupie.
Deklaruje nawet gotowość do
powtórzenia niektórych czynności, w granicach rozsądku.
Sędzia Andrzej Szliwa
zapowiadał ten ruch jeszcze
pod koniec października. Dał
mecenasowi Zbigniewowi K. i
jego obrońcy miesiąc na podjęcie działań pozwalających
na kontynuowanie procesu.
Oskarżony nie skorzystał z takiej możliwości.
Nowy obrońca Zbigniewa
K. ma trudne zadanie, bo sprawa jest wielowątkowa i bardzo
skomplikowana, Akta zajmują
ponad sto tomów - samo ich

przeczytanie wymaga czasu.
Na wypadek, gdyby adwokatowi nie udało się przeanalizować tego materiału do 6
grudnia, sąd wyznaczył dwa
następne terminy rozpraw na
15 stycznia i 22 stycznia.
Prokuratura Okręgowa w
Legnicy oskarża Zbigniewa
K., Elżbietę W. i Dorotę Ś. o
szereg przestępstw z lat 2009
– 2016 i (jedno) z lat 20032006. Oskarżeni mieli przywłaszczać sobie powierzone
im pieniądze klientów oraz
współpracowników legnickiej
kancelarii prawnej. Niekiedy w
tym celu posługiwali się sfałszowanymi dokumentami. Bez
zgody i wiedzy klientów kierowali pozwy oraz wnioski do
sądów. Bezpodstawne żądali
od swych ofiar zapłaty kosztów zastępstwa procesowego.
Sztucznie dzielili wierzytelności, by więcej na nich zarobić. Łączna kwota pieniędzy
przywłaszczonych przez troje
oskarżonych wynosi ponad 1,8
mln zł. Wartość samych wyłudzeń legnicka prokuratura
wyliczyła na ponad 100 tys. zł.
Piotr Kanikowski

Mono Drab na samej górze
To już ostatni raz w tym roku.
Autorsko wykonywany i wielokrotnie nagrodzony monodram „Curko Moja Ogłoś
To - rytmizowany biuletyn z
wystawy Marii Wnęk” Magdy Drab wystawiony zostanie w sobotę i niedzielę (1 i
2 grudnia o godz. 19.00) na
kameralnej Scenie na Strychu legnickiego teatru. To
wzruszająca i zabawna opowieść, a przy tym popis gry
aktorskiej. Dla tych, co nie
widzieli pozycja obowiązkowa. Bilet 25 zł.

Stowarzyszenia Przyjaciół Teatru Modrzejewskiej w Legnicy
i „Złotą Maskę" łódzkich recenzentów za najlepszy spektakl
offowy sezonu 2017/2018.
Monodram „Curko Moja
Ogłoś To - rytmizowany biuletyn z wystawy Marii Wnęk”
z muzyką Alberta Pyśka i ludowymi przyśpiewkami to
wzruszająca opowieść o polskiej
malarce naiwnej (1922-2005),
która mówiła o sobie, że jest
Nikiforką, a obrazy przepełnione postaciami świętych i motywami religijnymi podpisywała
często „Maria Wnęk, malarka
słynna po całym śfiecie”. W malowanych na czym popadło obrazach ich autorka apelowała o
opamiętanie się człowieka toczącego wojny, o przyzwoitość i
moralność w codziennym życiu.
Zdawała też relacje z niełatwej
codzienności, która była jej
udziałem – mieszaniny biedy,
poczucia krzywdy, cierpienia i
zagrożenia potęgowanego przez
schizofrenię. Na oczach widzów szczera, nawet śmieszna,
ale naturalna naiwność ludowej
malarki konfrontowana jest z
protekcjonalnym
poczuciem
wyższości odbiorców jej sztuki,
którzy pod maską wielkomiej-

skiej kultury kryją pogardę dla
dzieł odmieńców.
„Z podziwem patrzyłem na
perfekcyjnie wymyślony, wyreżyserowany i zagrany spektakl.
Na sprawność aktorki, która
niczym kameleon zmienia skórę
wcielając się w kolejno odgrywane postaci. Na lekkość z jaką
śpiewa, tańczy, a przy pomocy
kilku kolejno uruchamianych
rekwizytów buduje na niemal
pustej scenie widowisko odwołujące się do wyobraźni i wrażliwości. W efekcie na łatwość z
jaką funduje publiczności emocjonalny rollercoaster” – pisałem
po legnickiej premierze. Nie byłem w tym odosobniony:
Joanna Michalak, Regionfan.pl: ”To piękna historia o kobiecie, która umarła 13 lat temu
dożywszy 83 lat. To jednak
równocześnie smutna opowieść
o ludziach żyjących tuż obok.
Takich, którzy z powodów chorobowych, duchowych lub światopoglądowych pozostają na
marginesie. Takich, dla których
większość nie ma litości, nie
mówiąc już o szacunku.”
Piotr Kanikowski, 24legnica.pl: ”Teatr mógłby sprzedawać ten monodram równie
dobrze jako seans z hipnotyze-
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rem. Być może byłoby to nawet „najlepsze przedstawienie offo- dzącą niezależnością, usłyszymy
uczciwsze, zważywszy na to, co we” redaktor naczelny Dialogu jeszcze nie raz”.
Tydzień po prezentacji na
Monodram Magdy Drab
najdrobniejszy gest, grymas, Jacek Sieradzki wskazał właśnie
33. Toruńskich Spotkaniach
uśmiech Magdaleny Drab robią na monodram Magdy Drab. Ten „Curko Moja Ogłoś To - rytTeatrów Jednego Aktora (24
z publicznością. Także ze wzglę- sam krytyk w swoim autorskim mizowany biuletyn z wystawy
listopada) i dzień po wystawiedu na tę niesłychaną łatwość, z „Subiektywnym spisie aktorów Marii Wnęk” na Scenie na Stryniu na scenie kameralnej Teatru
jaką aktorka przeskakuje od teatralnych” z podziwem pisał chu Teatru Modrzejewskiej w
Miniatura w Gdańsku w rażartu do lirycznego wzruszenia, o przedstawieniu, że to „brawu- Legnicy 1 i 2 grudnia o godz.
mach III Przeglądu Teatru dla
od śmiertelnej powagi do bła- rowy „wernisaż”, a tak naprawdę 19.00 (uwaga! wejście od stroMłodzieży "Co nowego?" (30
zenady, od absolutnej euforii w dialog malarki-prymitywistki ny Starego Ratusza). Bilet 25
listopada) monodram Magdy
(nie smutek) rozpacz bez dna. z urzędową cmokierką od ma- zł. Rezerwacja: tel. 76 72 33
Drab powróci na legnicką sceKażdy z tych stanów rozchodzi larstwa, zabawny, wzruszający, 505 lub bilety@teatr.legnica.
nę, na której wystawiany jest
się po sali jak kręgi po wodzie. a przy tym niesłychanie bogaty pl. Bilet można także kupić w
od kwietnia br. W tym czasie
formalnie, wpisany w zmienne Internecie: https://teatrlegnica.
Rezonuje.”
zdobył m.in. główną nagroW dorocznej ankiecie mie- rytmy towarzyszącej muzyki. interticket.pl
dę 1. Konkursu na Najlepszy
sięcznika Teatr na najciekaw- Spektakl wygrał w cuglach The
Spektakl Teatru Niezależnego
Grzegorz Żurawiński, @kt
sze/najważniejsze
dokonania Best OFF, I Festiwal Teatru
„The Best OFF” i kilka innych
Gazeta Teatralna
na polskiej scenie teatralnej w Niezależnego, a o laureatce, któnagród. Przyniósł też autorce i
FOT. KAROL BUDREWICZ
sezonie 2017/2018 w kategorii ra, jak widać, sama zda się chowykonawczyni „Bombę sezonu”
MAMY DLA WAS BILETY! Dzięki Teatrowi Modrzejewskiej w Legnicy możemy obdarować jedną osobę dwuosobowym zaproszeniem na niedzielny spektakl "Curko moja, ogłoś to". Aby go
zdobyć, wystarczy zadzwonić w piątek 30 listopada o godz. 10 na numer 784 604 641 po jednorazowe hasło (opłata zgodna z taryfą Państwa operatora).
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Dobry Wieczorek w Legnicy
Pavel Simacek – Czech od
lat występujący w barwach
Miedzi Legnica.
Jako imprezę towarzyszącą rozegrano Mistrzostwa Dolnego Śląska w
Szachach Szybkich. 69 zawodników zmagało się na
dystansie 9 rund. Najlepszy w Legnicy okazał się

Rozegrany w Legnicy XXXIV
Międzynarodowy
Turniej
Szachowy o Puchar Wojewody Dolnośląskiego wygrał
24-letni Oskar Wieczorek z
Klubu Szachowego Polonia
Wrocław. Bliski zwycięstwa
był Czech Tadeas Kriebel z
K.Sz. Miedź Legnica, który
prowadził przez większość
turnieju. Remis z Tobiasem
Hirneise z Niemiec w rundzie
8 oraz przegrana z rosyjskim
arcymistrzem Evgenym Gleizerovem zepchnęły go ostatecznie na trzecie miejsce.

Oskar Wieczorek w
ciągu całego sześciodniowego turnieju przegrał
tylko jeden pojedynek, z
Pawłem Teclafem z KKS
"Ormuzd" Kartuzy. Trzy
spotkania zremisował, pięć
wygrał, stawiając przeciwnikowi mata, co dało mu
w sumie 6,5 pkt. Drugie
miejsce zajął jego rówieśnik z MUKS Stoczek
45 Białystok, arcymistrz
Grzegorz Nasuta (6 pkt),
a trzeci był reprezentant

gospodarzy Tedeas Kriebel (5,5 pkt). Poza podium znaleźli się (kolejno):
wspomniany Paweł Teclaf,
Evgeny Gleizerov, Piotr
Murdzia z K.Sz. Miedź
Legnica, Tobias Hirneise,
Marcin Siechowicz z K.Sz.
Miedź Legnica, Pavel Simacek z K.Sz. Miedź Legnica oraz Damian Lewtak
z SzUKS Gostmat 83 Gostynin.
Legnicki turniej jest
ewenementem na skalę
krajową – w całej Polsce
nie ma drugiej imprezy
tej rangi, która odbywałaby się ponad 30 lat bez

Kamil Stachowiak, mistrz
międzynarodowy z Polonii
Wrocław. Rozegrał doskonałe zawody i zgromadził
8 pkt. Wyprzedził faworyta imprezy, arcymistrza
Łukasza Cyborowskiego
(7,5 pkt.) oraz mistrza
międzynarodowego Piotra Brodowskiego (7 pkt.).

Świetnie spisała się również 18-letnia zawodniczka legnickiej Miedzi Anna
Karykowska, która została
mistrzynią Dolnego Śląska
w kategorii kobiet.
Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR
KANIKOWSKI

przerwy. Piotr Kowalak,
prezes Klubu Szachowego
Miedź Legnica, podkreśla,
że sama determinacja działaczy nic by nie pomogła,
gdyby nie wsparcie finansowe, jakiego od lat udziela
szachistom spółka KGHM
Polska Miedź S.A.
Organizowany w Legnicy turniej cieszy się
sporym prestiżem w Europie i chętnie pojawiają
się międzynarodowi arcymistrzowie. W tym roku
było ich trzech: Polak
Grzegorz Nasuta (MUKS
“Stoczek 45 Białystok),
Evgeny Gleizerov oraz
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