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Czek i koleżanka

Legnica - Lubin

Wicepremier Jarosław Gowin - minister nauki i szkolnictwa
wyższego - odwiedził Legnicę.Przyjechał w dwóch sprawach.
Jako lider Porozumienia promuje na Dolnym Śląsku start Beaty
Żołnieruk w wyborach do europarlamentu. Jako minister nauki i
szkolnictwa wyższego spotkał się z władzami Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona, aby pogratulować im dobrej pracy i przekazać czek na 1 milion złotych.
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Książę za pół
miliona
Pół miliona złotych. To szacunkowy koszt postawienia
Henrykowi Pobożnemu pomnika na pl. Słowiańskim w
Legnicy. Cegiełki będzie rozprowadzać Fundacja "Książę
Henryk Pobożny - Obrońca Europy". Inicjatorzy zapowiadają
rozpisanie konkursu dla rzeźbiarzy. Nie upierają się przy
kolumnie, ale chcieliby, aby
książę dosiadał wierzchowca
i aby razem z rumakiem był
odlany z brązu lub mosiądzu.
Fundacja przymierza się
do zbiórki funduszy. Liczy na
wpłaty nie tylko od indywidualnych darczyńców, ale też
od firm, instytucji państwowych i samorządów. Chwali
się przychylnością prezydenta Legnicy Tadeusza Krzakowskiego, choć w rozpisa-

nym przez miasto przetargu
na dokumentację przebudowy pl. Słowiańskiego urząd
miasta zapomniał uprzedzić
potencjalnych projektantów
placu o pomniku, który miałby stanowić architektoniczną
dominantę.
- Mam nadzieję, że dzięki współpracy wszystkich
sił uda nam się zbudować
wizytówkę dla naszego miasta - mówi Andrzej Lorenc,
członek rady Fundacji.
Fundacja - co podkreśla
prezes Adam Wierzbicki nie jest podmiotem politycznym. Jedynym celem, jaki
sobie stawia, jest wybudowanie pomnika. Po jego zrealizowaniu, Fundacja ulegnie
rozwiązaniu.
Piotr Kanikowski

Policjanci oskarżają Strajk w szkołach

Foty w prosektorium

Do Prokuratury Krajowej wpłynęło zawiadomienie zarzucające stosowanie mobbingu jednemu z zastępców komendanta
Komendy Powiatowej Policji w Lubinie. Sprawę zgłosił Patryk
Tomaszewski, społecznik z Wielkopolski od lat zajmujący się
tropieniem patologii w policji. Zarzuty nie są nowe. W kwietniu
ub. r. weryfikowała je Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu i uznała, że w jednostce nic złego się nie dzieje.
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Prokuratura Rejonowa w Legnicy postawiła zarzuty znieważenia zwłok 56-letniemu Ryszardowi G., zatrudnionemu jako preparator sekcyjny w Zakładzie Patomorfologii Wojewódzkiego
Szpitala Specjalistycznego w Legnicy. Zdaniem prokuratury,
mężczyzna pozował w prosektorium do zdjęć ze zwłokami, demonstrując brak szacunku dla zmarłych.			
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39 legnickich przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych przystąpiło do strajku. Walczący o godne pensje nauczyciele spotkali się z ogromnym wsparciem społeczeństwa i
zrozumieniem wśród rodziców, którzy - wcześnie uprzedzeni o
strajku - sami zatroszczyli się dziś o swoje dzieci. W szkołach
pojawili się tylko pojedynczy uczniowie. Wszyscy mają zapewnioną opiekę.				
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Zgodni i dobrzy
obywatele
„Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie” - pisał
425 lat temu hetman
Jan Zamoyski, fundując
Akademię
Zamojską.
„Nadto przekonany jestem, że tylko edukacja
publiczna zgodnych i
dobrych robi obywateli.”
Wspieram strajk nauczycieli, bo mają rację.
Uważam, że nie ma ważniejszych wydatków dla
państwa niż edukacja.
To od jakości edukacji na
świecie zależy przyszłość
świata. A w mniejszej
skali, od jakości edukacji w Polsce zależy przyszłość Polski. Od jakości
edukacji w Legnicy zależy przyszłość Legnicy.
Nauczyciele są strategicznym elementem tego
założenia: muszą być jak
najlepsi, by Polska, świat
i Legnica były jak najlepsze. Nie da się przyciągnąć do tego zawodu
najlepszych bez zagwarantowania im atrakcyjnych płac. Tymczasem
szkoły oferują nauczycielom 1,9 tys zł na początek
i kilkaset złotych więcej
po latach, na kolejnych
stopniach awansu zawodowego. Skoro według
Jarosława Kaczyńskiego
Polskę stać, by dać emerytom pieniądze na pielgrzymki do Medjugorie;
skoro przed 11 listopada
2018 r. znalazły się pieniądze na podwyżki dla
strajkujących
policjantów; skoro tylko w jed-

nym ministerstwie rolnictwa w ubiegłym roku
rozdano 264 miliony złotych na premie - to nie
wyobrażam sobie, by w
dziedzinie edukacji rząd
dalej pokazywał Polakom
wała.
Za absolutny skandal
uważam szczucie społeczeństwa na nauczycieli. To taktyka stosowana
przez polityków, rządową telewizję oraz podporządkowane
władzy
media ilekroć Prawo i
Sprawiedliwość napotyka
na społeczny opór. Tym
taranem beztrosko niszczono autorytet wymiaru
sprawiedliwości pokazując sędziów jako złodziei,
oszustów i bezkarną
„nadzwyczajną kastę”. W
maju 2018 roku zgnojono
domagających się realnego wsparcia rodziców i
opiekunów dzieci niepełnosprawnych. Dziś pozycję wroga numer jeden
zajęli nauczyciele, walczący o prestiż i godne
pensje. Jutro mogą to być
pielęgniarki, lekarze, artyści, prokuratorzy, górnicy...
Nauczycielom
chcę
powiedzieć: wytrwajcie!
Przed Wami trudny czas.
Będziecie mieć przeciwko sobie nie tylko rząd
i jego telewizję, ale też
rodziców, którzy nie wiedzą, co począć ze swoimi
dziećmi. Na Was wyleją
swą złość. Wytrwajcie bo macie rację.
Piotr Kanikowski
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Policjanci oskarżają komendanta
Do Prokuratury Krajowej
wpłynęło zawiadomienie zarzucające stosowanie mobbingu jednemu z zastępców
komendanta Komendy Powiatowej Policji w Lubinie.
Sprawę zgłosił Patryk Tomaszewski, społecznik z Wielkopolski od lat zajmujący się
tropieniem patologii w policji. Zarzuty nie są nowe. W
kwietniu ub. r. weryfikowała
je Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu i uznała,
że w jednostce nic złego się
nie dzieje.

Sprawa dotyczy okresu
od kwietnia 2016 do października 2018. Według
Tomaszewskiego, zastępca komendanta wspólnie i
w porozumieniu z innymi
osobami wywierał nacisk
na policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego.
Wydawał im bezprawne
polecenia, zmuszając do
wystawiania większej ilości mandatów, by lubińska
komenda dobrze prezentowała się w statystykach
słanych do Wrocławia.
Rozliczał ich z efektywności służby, rozumianej jako
ilość ukaranych kierowców
w przeliczeniu na przejechany kilometr lub godzinę
służby. Za brak "wyników",
funkcjonariusze byli - jak
twierdzi autor zawiadomienia - poniżani, dyscyplinowani i pomijani przy
awansach.
Na tym tle od kwietnia
2016 roku narastał konflikt
pomiędzy zastępcą komen-

danta a nowo mianowanym
naczelnikiem
Wydziału
Ruchu Drogowego, który
miał inną, bardziej prospołeczną, wizję pracy policji.
Chciał, aby jego podwładni
stosowali pouczenia, a druczek z mandatami wyciągali
za poważne przewinienia nie na każde, nawet drobne
naruszenie przepisów przez
kierowcę.
Zastępca komendanta
był niezadowolony z pracy wydziału. Zaczął żądać przygotowywania na
poranne odprawy czasochłonnych zestawień statystycznych. Naczelnik WRD
odbierał to jako szykanę,
bo aby je przygotować nie
zaniedbując
normalnych
obowiązków zawodowych
musiał spędzać w pracy
po 11-12 godzin na dobę.
Nie mogąc znieść presji,
w czerwcu 2017 próbował
odejść ze służby na emeryturę, ale ówczesny szef
komendy w Lubinie, insp.
Tomasz Gołaski, przekonał
go, by wrzucił swój wniosek do niszczarki. Gołaski miał porozmawiać ze
swym zastępcą. Atmosfera
w komendzie się jednak nie
zmieniła.
Okazało się, że jest więcej policjantów, którzy czują
się inwigilowani, dręczeni,
pomiatani przez zastępcę. W kwietniu 2018 roku,
po anonimie o mobbingu,
komendant
wojewódzki
policji przysłał do Lubina
funkcjonariuszy z wydziału
kontroli, by przyjrzeli się

sprawie. Zespół psychologów analizował atmosferę
w komendzie. "Przeprowadzone czynności nie potwierdziły zarzutów. Nie
mniej jednak, sytuacja w
zakresie organizacji służby i działalności jednostki
jest nadal na bieżąco monitorowana." - odpowiadał
dziennikarzom nadkomisarz Krzysztof Zaporowski,
oficer prasowy Komendy
Wojewódzkiej Policji we
Wrocławiu.
Naczelnik - główna
ofiara mobbingu - od kilku
miesięcy przebywa na zwolnieniu lekarskim. Leczy się
psychiatrycznie. Jak twierdzi, został doprowadzony
do takiego stanu, że chciał
popełnić
samobójstwo.
"Myślałem, że nic nie ma
już sensu. Zjechałem autem
na przeciwległy pas, prosto
pod ciężarówkę" - opowiadał w Radiu Zet redaktor
Joannie Mąkosie. Dziennikarka dotarła także do
byłej policjantki z Lubina,
która twierdzi, że zastępca komendanta odgrywał
się na niej za odrzucenie
brzmiącego dwuznacznie
zaproszenia na zamkniętą "imprezę integracyjną".
Inna kobieta opowiadała w
Radiu Zet, że po pracy w
lubińskiej komendzie była
wrakiem człowieka. Potrzebowała pomocy psychiatry,
leków i przeprowadzki do
innego miasta, by stanąć na
nogi.
Patryk Tomaszewski od
kilkunastu tygodni groma-

dził takie relacje. 24 marca
skierował do Prokuratury
Krajowej
zawiadomienie
o podejrzeniu popełnienia
przestępstwa, wniosek o
ściganie i wniosek o zabezpieczenie dowodów. Choć
mobbing co do zasady jest
ścigany z oskarżenia prywatnego, prosi, by potraktować tę sprawę wyjątkowo,
ze względu na to, że chodzi
o wysokiego rangą funkcjonariusza policji; kogoś,
kto z racji funkcji powinien stać na straży prawa.
Tomaszewski zaznacza w
piśmie, by dla zachowania
bezstronności postępowanie poprowadziła inna prokuratura niż legnicka czy
lubińska.
Asp. sztab. Sylwia Serafin, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji
w Lubinie, po ewentualny
komentarz odsyła do komendy wojewódzkiej, która
sprawuje nadzór nad jednostką.
"Od 11 czerwca ubiegłego roku obowiązki Komendanta
Powiatowego
Policji w Lubinie pełni podinsp. Joanna Cichla. Od
tego momentu nie pojawiły
się żadne nowe okoliczności i nie są prowadzone żadne postępowania skargowe
związane z nieodpowiednimi zachowaniami Kierownictwa KPP w Lubinie" głosi najnowszy komunikat
Komendy
Wojewódzkiej
Policji we Wrocławiu.

policjanci przekazali legnickiej prokuraturze zgromadzone przez siebie materiały.
Wczoraj na wniosek prokuratora Ryszard G. został zatrzymany. Funkcjonariusze
dokonali też przeszukania i
zabezpieczenia nośników informacji. Dzisiaj Ryszardowi
G. zostały postawione dwa
zarzuty znieważenia zwłok
(art. 262 par. 1 Kodeksu karnego).
- Zarzucone przestępstwo polega na upozowaniu
się przez podejrzanego do
fotografii przy zwłokach.
Wykonane zdjęcia nie licują

z powagą sytuacji i okazują
brak szacunku dla zmarłych mówi prokurator Lidia Tkaczyszyn, rzeczniczka prasowa
Prokuratury Okręgowej w
Legnicy. - Ryszard G. został
przesłuchany w charakterze
podejrzanego. Nie przyznał
się. Złożył wyjaśnienia.
Na jednym ze zdjęć mężczyzna pochyla się nad ułożonymi na stole sekcyjnym
nieboszczykiem i uśmiecha
do obiektywu. Na drugim
udaje, że dusi zmarłego za
szyję.
Ryszard G. przepracował
w szpitalu około trzydzieści

lat. Do wczoraj jego pracodawcy nie mieli pojęcia o selfie, jakie sobie robił ze zwłokami.
Prokurator
zastosował
wobec podejrzanego dozór
policyjny i poręczenie majątkowe w wysokości 20 tys.
zł. Ponadto mężczyzna został
zawieszony w wykonywaniu
zawodu preparatora sekcyjnego. Ma nakaz powstrzymania się od działalności gospodarczej, bo poza legnickim
szpitalem świadczył podobne
usługi jeszcze w innych miastach.
Piotr Kanikowski

Piotr Kanikowski

Robił focie w prosektorium
Prokuratura Rejonowa w Legnicy postawiła zarzuty znieważenia zwłok 56-letniemu
Ryszardowi G., zatrudnionemu jako preparator sekcyjny
w Zakładzie Patomorfologii
Wojewódzkiego
Szpitala
Specjalistycznego w Legnicy.
Zdaniem prokuratury, mężczyzna pozował w prosektorium do zdjęć ze zwłokami,
demonstrując brak szacunku
dla zmarłych.

To policja pierwsza
ustaliła, że na terenie prosektorium mogło dojść do
przestępstwa. Dwa dni temu
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Strajk w legnickich szkołach
39 legnickich przedszkoli,
szkół podstawowych i ponadpodstawowych przystąpiło do
strajku. Walczący o godne
pensje nauczyciele spotkali
się z ogromnym wsparciem
społeczeństwa i zrozumieniem wśród rodziców, którzy
- wcześnie uprzedzeni o strajku - sami zatroszczyli się dziś
o swoje dzieci. W szkołach
pojawili się tylko pojedynczy
uczniowie. Wszyscy mają zapewnioną opiekę.
Strajkuje 37 placówek,
w których Związek Nauczycielstwa Polskiego ma swoje
struktury i które w referendum
opowiedziały się za strajkiem.
Ale nie tylko one. Do strajku
przyłączyły się także II Liceum Ogólnokształcące oraz
V Liceum Ogólnokształcące, gdzie protest koordynuje
NSZZ Solidarność. Prawie
wszyscy uczniowie zostali w
domach. Nielicznym, którzy
przyszli do szkół, dyrektorzy
zapewnili opiekę.
- U nas prawie 100 procent
kadry nauczycielskiej przystą-

piło do strajku - mówi Artur
Wira, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Legnicy. - Są
wśród nich i członkowie ZNP,
i członkowie Solidarności.
Kilka osób przebywa na długoterminowych zwolnieniach
lekarskich. Wcześniej powiadamialiśmy rodziców, że prawdopodobnie od poniedziałku
szkoła będzie strajkować i
prosiliśmy, by zaopiekowali się
dziećmi. Informowaliśmy, że
nie będą realizowane zajęcia
dydaktyczno-wychowawcze
ani opiekuńcze, ale jednocześnie wszystkim uczniom,
przyprowadzonym do szkoły,
zapewnimy opiekę. Kilku nauczycieli nie strajkuje, więc
jest to możliwe bez angażowania samorządu, które w razie
potrzeby zadeklarował nam
wsparcie.
W poniedziałek rano do
SP nr 4 przyszło dwoje dzieci, z czego jedno zostało rano
zabrane przez rodziców. Drugie zostało w szkole pod jej
opieką.
Dyrektor Artur Wira z dużym wzruszeniem opowiada o

rodzicach, którzy dzwonią, by
powiedzieć, że popierają akcję
nauczycieli, życzą powodzenia
i wytrwałości.
Podobnie wygląda sytuacja w innych legnickich placówkach. Strajk przebiega bez
problemów.
- Jesteśmy wdzięczni rodzicom za zrozumienie. Bez
ich pomocy na pewno tak by
to nie wyglądało - mówi Elżbietą Drążkiewicz-Kierzkowska, przewodnicząca oddziału
ZNP w Legnicy.
W poniedziałek, gdy ruszał strajk, do szkół i przedszkoli w godzinach przedpołudniowych przyszło tylko 190
uczniów.
- Dziękuję rodzicom za
ich odpowiedzialne decyzje,
w trudnej przecież dla nich
sytuacji – powiedział zastępca
prezydenta Krzysztof Duszkiewicz. – Bardzo wielu rozumie nauczycielski protest, organizując we własnym zakresie
opiekę nad dziećmi.
Legnica, zgodnie z zaleceniami sztabu zarządzania
kryzysowego, ma przygoto-

wany harmonogram działań
na wypadek potrzeby objęcia
opieką znacznie większych
ilości uczniów. Są w to zaangażowane m.in. instytucje

kultury, kluby osiedlowe, organizatorzy zajęć sportowych i
spółdzielnie mieszkaniowe. Na
ulicach miasta, a zwłaszcza w
sąsiedztwie szkół, zwiększone

zostały patrole policji i straży
miejskiej. Egzaminy gimnazjalne odbywają się normalnie.
Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI
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Przywiózł czek i koleżankę
Wicepremier Jarosław Gowin - minister nauki i szkolnictwa wyższego - odwiedził
Legnicę.Przyjechał w dwóch
sprawach. Jako lider Porozumienia promuje na Dolnym
Śląsku start Beaty Żołnieruk
w wyborach do europarlamentu. Jako minister nauki i
szkolnictwa wyższego spotkał
się z władzami Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Witelona, aby pogratulować im dobrej pracy i przekazać czek na 1 milion złotych.
W ramach projektu pod
nazwą "Dydaktyczne Inicjatywy Doskonałości" MNiSW
podzieliło 15 milionów złotych
pomiędzy 15 najlepszych uczelni
zawodowych w Polsce. Legnicka
PWSZ znalazła się w tym wyjątkowym gronie. Pieniądze mają
posłużyć podniesieniu jakości
kształcenia. Wolno je wydać np.
na zakup pomocy dydaktycznych, zatrudnienie praktyków w
uczelniach, stypendia dla studentów, kursy i szkolenia podnoszące
kompetencje kadry dydaktycznej, modernizację laboratoriów i
pracowni.
- Doceniamy uczelnie, które

najlepiej kształcą na regionalny
rynek pracy - mówił Jarosław
Gowin podczas krótkiej, niespełna godzinnej wizyty w PWSZ.
Nadmienił, że wsparcie w ramach Dydaktycznej Inicjatywy
Doskonałości jest zagwarantowane w przyjętej w ubiegłym
roku Konstytucji dla Nauki.
Przy ocenie jakości kształcenia w uczelniach zawodowych
brano pod uwagę dwa kryteria:
co najmniej pozytywną ocenę jakości kształcenia Polskiej
Komisji Akredytacyjnej (PKA)
z ostatnich 6 lat oraz wyniki
monitoringu Ekonomicznych
Losów Absolwentów szkół
wyższych (czyli ELA). ELA to
system, który gromadzi dane o
ekonomicznych losach absolwentów wszystkich kierunków
studiów wszystkich uczelni w
kraju. Dzięki temu jest w stanie
ustalić, ile zarabiają, jak długo po
studiach szukają pracy i ilu wśród
nich jest bezrobotnych.
W ubiegłym roku PWSZ
im. Witelona w Legnicy również
znalazła się w gronie 15 publicznych uczelni zawodowych zaproszonych przez ministerstwo
do udziału w projekcie "Wsparcie rozwoju kształcenia na pro-

filu praktycznym w publicznych
uczelniach zawodowych". Efektem było uzyskanie miliona złotych na kształcenie zawodowe.
Za subwencję doposażono pracownie w sprzęt, utworzono salę
szkoleniowo-wykładową,
sfinansowano wyjazd 3 studentów
filologii na praktyki zawodowe
na Maltę.
Zarówno w PWSZ, jak i
na legnickim Rynku Gowinowi
towarzyszyła Beata Żołnieruk.
Żołnieruk prowadzi w Głuszycy firmę transportową. Jest
członkinią władz krajowych Porozumienia Jarosława Gowina
i "dziewiątką" na liście Zjednoczonej Prawicy do Parlamentu
Europejskiego.
- Reprezentuje branżę tu-

rystyczną - podkreślał Gowin. Polscy transportowcy odnieśli w
Europie sukces, a teraz są z niej
rugowani.
Według wicepremiera, Żołnieruk zadba w europarlamencie, aby w Unii nie było państw
uprzywilejowanych.
Nawiązując do słów Grzegorza Schetyny, że Polska może
jednym z liderów Zachodu albo
podryfuje na Wschód, Jarosław
Gowin zapewniał, że Zjednoczona Prawica też podąża na
Zachód.
- Robimy to inną drogą niż
Koalicja Europejska - mówił
Gowin.
Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI
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Falenta na ekran i pomnik?
dokumentalny powinien pokazywać jak w lustrze symptomy
choroby, zanim będzie za późno
na ratunek. Konieczne jest, aby
pieniądze trafiały bezpośrednio do twórców, z pominięciem
urzędniczych i partyjnych sit.
Szołajski ma też w planach
film o pochodzącym z Lubina Marku Falencie. W żartach
pyta, czy miejscowi nie myślą
ochrzczeniu imieniem biznesmena, którejś z ulic, albo wystawieniu mu pomnika. Nazwisko
Falenty znów trafiło ba czołówki
gazet w związku z jego ucieczką,
zatrzymaniem w Hiszpanii i odrzuceniem wniosku o ekstradycję.
Falenta - urodzony w Lubinie biznesmen, absolwent Wyższej Szkoły Menadżerskiej w
Legnicy, właściciel spółki Electus
skupującej szpitalne długi, milioner - zorganizował podsłuchiwanie polityków w warszawskiej
restauracji "Sowa i Przyjaciele".
Ujawnione przed wyborami nagrania rozmów, które prowadzili
przy ośmiorniczkach i kawiorze,
doprowadziły w rezultacie do
spadku notowań Platformy Obywatelskiej i zwycięstwa Prawa i
Sprawiedliwości w 2015 roku.
Podobno taśm jest dużo więcej i podobno zawierają jeszcze
bardziej bulwersujące treści. To
fascynujący temat dla dokumentalisty, bo nie wiadomo, w czyich
są rękach i kto jeszcze ukrywa się
za plecami Marka Falenty.
Piotr Kanikowski
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Konrad Szołajski przyjechał
na zaproszenie Jacka Głomba
- prezesa Fundacji Naprawiacze Świata - by wziąć udział w
pokazie filmu dokumentalnego
"Dobra zmiana" o dwóch kobietach z dwóch stron politycznej
barykady, jaką została podzielona
Polska. Po seansie w kinie Piast
reżyser odpowiadał na pytania
widzów, a dzień później znalazł
czas na rozmowę z legnickimi
dziennikarzami. Podczas tego
spotkania wyznał, że już rozpoczął przygotowania do filmu o
mowie nienawiści.
- To niezwykle niebezpieczne zjawisko, znane od dawna,
choć nienazywane wcześniej
w ten sposób - uważa Konrad
Szołajski. - Mowa nienawiści
w przedwojennych Niemczech
zaowocowała zagładą ludności

żydowskiej. Mową nienawiści
posługiwano się po wojnie w
stosunku do żołnierzy Armii
Krajowej. Chciałbym zbadać to
zjawisko. Opisać jego mechanizmy. Poszukać odpowiedzi na
pytania, kto to inicjuje, dlaczego
ludzie to robią, co im to daje. Bez
takiego opisu, bez zrozumienia
mechanizmu mowy nienawiści,
nie da się jej zwalczyć. A ona zawsze prowadzi do rozlewu krwi.
To, co obecnie dzieje się w Polsce, jest jeszcze utrzymywane w
ryzach, choć przecież już jedna
pani spoliczkowała inną panią,
jedni aktywiści skopali innych
aktywistów, zabito prezydenta
Gdańska i próbowano zabić byłego prezydenta Siedlec.
Tak jak w "Dobrej zmianie"
Szołajski chce dać głos obu stronom politycznego sporu. Poszukać tego balansu, który pozwala
ludziom o różnych poglądach
spotkać się i rozmawiać, zamiast
brnąć w konflikt. Ani państwowe instytucje, ani telewizje nie są
zainteresowanie takimi filmami.
Trochę z konieczności a trochę
z wyboru Konrad Szołajski zrobił "Dobrą zmianę" dzięki publicznej zbiórce na portalu crowdfundingowym Zrzutka.pl. W
podobny sposób będzie zbierał
pieniądze na film o mowie nienawiści.
- Chcemy budować kulturę
niezależną od polityki. Kultura
powinna być eksterytorialna mówi Konrad Szołajski. - Film
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Konrad Szołajski - reżyser filmu dokumentalnego „Dobra
zmiana” - przy okazji wizyty
w Legnicy opowiedział nam
o swych następnych projektach. Jednym z nich będzie
film o najsłynniejszym aktualnie legniczaninie Marku Falencie - biznesmenie,
który wspólnie z kelnerami
obalił rząd Platformy Obywatelskiej. Wcześniej Szołajski
chce jednak zrobić dokument
o mowie nienawiści i wydać
książkę o opętaniu.
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Pierwsze miejsce dla Marty
Grzegorek, drugie dla Emilii
Jaworskiej, trzecie dla Michała Kotwicy. Prócz tego
wyróżnienia dla Piotra Kaźmierczaka, Heleny Stańczyk,
Mateusza Sylwanta i Dawida
Sasa. Twórcy z Legnickiej
Akademii Filmowej znowu zawojowali Ogólnopolski Przegląd Filmów Animowanych
Tworzonych przez Dzieci, zakończony dziś w Poznaniu.
Jury wybierało w tym roku
spośród 124 animacji zakwalifikowanych do konkursu. Filmy z ostatniego LAF-u były
oceniane w kategorii dzieł,
powstałych pod opieką profesjonalnych animatorów. W
tej grupie pierwszą nagrodę
otrzymała Marta Grzegorek
za "Kurzowe smoki" (opieka
artystyczna: Alicja Adamska
i Agnieszka Konarska). Jej
animacja opowiada o chłopcu,
zmagającym się z potworami,
które zagnieździły się w jego
wyobraźni. Przestraszone, kulące się pod kołdrą dziecko,
po zapaleniu latarki zamienia
się w superbohatera, herosa
w lśniącej pelerynie i nie boi
się już stawić czoła własnym
lękom. Zakończenie, przewrotne i niejednoznaczne, zostawia widza z pytaniem, czy

naprawdę to takie łatwe. W
sierpniu 2018 roku jury Legnickiej Akademii Filmowej
w ogóle nie zauważyło tej animacji w werdykcie. Od tego
czasu film Marty Grzegorek
zdobył główne nagrody na
międzynarodowym festiwalu
Animanie w Pilznie oraz na
poznańskim Oku Kalejdoskopu.
Drugie miejsce w Poznaniu zajęła inna warsztatowiczka LAF-u Emilia Jaworska.
Jej film "Pamięć" traktuje o
dziewczynce, która próbuje
zwrócić na siebie uwagę ojca.
Przegrywa w konfrontacji z
wirtualnym światem. Laurki,
które dziecko rysuje dla taty,
nie są w stanie sprawić, by
odłożył na bok telefon, zapomniał o internecie i zadbał o
relacje w prawdziwym życiu.
Emilia pracowała w Legnicy
pod opieką artystyczną Juliana
Zawiszy i Stanisława Lenartowicza. "Pamięć" w sierpniu
2018 roku została wyróżniona
przez jury LAF.
Trzecie miejsce jury Oka
Kalejdoskopu przyznało filmowi "Perła" wrocławianina
Michała Kotwicy. To również
dzieło z Legnickiej Akademii Filmowej: autoironiczna,
podszyta cierpkim humorem
opowieść o bólu niedocenio-

nego artysty i perle lądującej w
koszu na śmieci. Jak zwykle u
Michała najciekawsze rzeczy
dzieją się na drugim planie.
Uważny widz z wyrobionym
refleksem może zwróci uwagę
na niezwykle wybielony autobus, mrówkę zadedykowaną
koledze z LAF-u Szymonowi
Ruczyńskiemu albo wyeksponowany na ścianie przycisk enter, który po tygodniu
warsztatów lafowiczom śni
się pewnie po nocach. Takich
smaczków jest w tej animacji więcej. "Perła" powstała
pod opieką artystyczną Alicji Adamskiej, Magdy Bryll,
Agnieszki Konarskiej i Weroniki Szymy.
Ponadto wśród wyróżnionych filmów znalazły się inne
dzieła "made in Legnica":
„Cztery pory roku” autorstwa
Piotra Kaźmierczaka ("za nastrojowe przedstawienie przyrody i pór roku"), „The Twits”
autorstwa Heleny Stańczyk
("za zgrabne poruszanie się w
wymagającej technice lalkowej") oraz Meta” zrealizowana
przez Mateusza Sylwanta i
Dawida Sasa na warsztatach
Legnickiej Akademii Filmowej ("za silny przekaz bez
dydaktyki w przemyślanej formie plastycznej").
Piotr Kanikowski
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Ważą się losy postanowienia
Prokuratury Rejonowej w Legnicy o umorzeniu postępowania w sprawie narażenia
życia i zdrowia czworga pracowników firmy, w której we
wrześniu 2017 wybuchła butla
z gazem. Właścicielka zakładu naruszyła szereg przepisów
BHP i przepisy techniczno- budowlane, ale - jeśli sąd zgodzi się z prokuraturą - uniknie
karnej odpowiedzialności.

Decyzję legnickiej prokuratury zgodnie zaskarżyli do
sądu poszkodowani, czworo
byłych pracowników Karoliny
R. Firma zajmowała się przygotowywaniem dietetycznych
posiłków z dostawą do domu.
Do 7 września 2017 roku funkcjonowała w budynku przy ul.
Gwiezdnej w Legnicy. Karolina R. samowolnie i wbrew
przepisom wstawiła do niego
kuchenki zasilane gazem z butli
(prawo zakazuje ich stosowania
w budynkach podłączonych do
sieci gazu ziemnego). Każde
odłączenie zużytej butli i podłączenie nowej jest zaliczane do
prac niebezpiecznych. Jako takie
musi być bezpośrednio nadzorowane przez wyznaczonego,
odpowiednio przeszkolonego
pracownika. Karolina R. o to
nie zadbała. Wbrew przepisom

BHP nie przeszkoliła załogi.
Stosowała butle z gazem propan
-butan bez oceny ryzyka zawodowego, nieświadoma zagrożeń
i bez wiedzy, jak postępować z
takimi urządzeniami. Przechowywała je w sposób niezgodny
z przepisami. Tolerowała też, że
nieprzeszkoleni pracownicy dokonują wymiany butli.
7 września 2012 roku pod
jedną z kuchenek skończył się
gaz, więc kucharz jak zwykle
odłączył butlę z propan-buttanem, przytaszczył z zaplecza
nową i próbował podłączyć do
instalacji. Podczas tej czynności
doszło do wybuchu gazu i pożaru. Młody mężczyzna, który
przyjął na siebie cały impet eksplozji, płonął jak żywa pochodnia. Dwie kobiety, którym ogień
uniemożliwił ucieczkę, ukryły
się na zapleczu, obok trzech pełnych butli z gazem. Trzecia zdołała wydostać się na zewnątrz,
ale zaraz wróciła z gaśnicą, by
uratować koleżanki. Ugasiła
ogień, wyprowadziła ludzi na
zewnątrz, zapobiegła kolejnym
eksplozjom.
Prokuratura Rejonowa w
Legnicy badała sprawę pod
kątem ewentualnej odpowiedzialności karnej pracodawcy za
szkody doznane przez pracowników, ale doszło do wniosku, że
nie ma bezpośredniego związku

przyczynowo-skutkowego pomiędzy zaniedbaniami Karoliny
R. a wybuchem. W tej sytuacji
prokurator postanowił umorzyć
postępowanie. Z jego decyzją
nie zgadzają się poszkodowani,
reprezentowani przez mecenasa
Krzysztofa Studzińskiego.
- Jeżeli sąd utrzyma w
mocy postanowienie prokuratury, kwestia odpowiedzialności
karnej pracodawcy za wybuch
przy ul. Gwiezdnej zostanie zamknięta - mówi mec. Krzysztof
Studziński.
Sędzia Jacek Seweryn wysłuchał dziś stanowisk stron.
Publikację postanowienia odroczył do 16 marca (godz. 14).
Niezależnie od sądowego
rozstrzygnięcia,
Prokuratura
Rejonowa w Legnicy prowadzi postępowanie przeciwko
kucharzowi, który 7 września
2017 wziął się za wymianę feralnej butli i omal nie spłonął
żywcem pracując dla Karoliny
R. Prokurator postawił mu zarzut sprowadzenia zdarzenia
zagrażającego życiu wielu osób.
W ten sposób Karolina R.
ma szansę uniknąć sprawy karnej, a najciężej poszkodowany
może zostać wyłącznym winowajcą zdarzenia z 7 września
2017 r.
Piotr Kanikowski
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„Wierna wataha” wraca
Autorsko zrealizowany spektakl legnickiego duetu aktorów,
dramatopisarzy i reżyserów
Pawła Wolaka i Katarzyny Dworak-Wolak (PiK) to ubiegłoroczny finalista Gdyńskiej Nagrody
Dramaturgicznej i laureat Alternatywnej Nagrody Dramaturgicznej. Gęste od emocji przedstawienie to opowieść o cenie
buntu przeciw społecznie uświęconym regułom. Wieczorne
spektakle na legnickiej Scenie
Gadzickiego w sobotę i niedzielę
(13 i 14 kwietnia) o godz. 19.00.
Po raz kolejny legniccy

twórcy sięgnęli po motyw konfliktu w jaki popada jednostka
w konfrontacji ze zbiorowością,
gdy wyłamuje się z ustalonych
przez nią praw, reguł i hierarchii.
Tak było w kolejnych realizacjach składających się na „wiejską trylogię” PiK. Tym razem
akcja toczy się jednak w małym
miasteczku, w którym dwie rodziny od pokoleń oddają swoich
synów na służbę Kościołowi
żyjąc w przekonaniu, że właśnie ten rytuał chroni lokalną
społeczność od wojen, zarazy i
innych nieszczęść. Pojawia się
problem, gdy kolejno rodzą się
wyłącznie córki, a dziewczynka
wyznaczona na świętą odkrywa
w sobie rodzącą się kobiecość i
nie ma ochoty, by składano ją w
ofierze.
Nierozładowane napięcie i
podskórny lęk przeżerają dusze
i ciała mieszkańców miasteczka. Odsłania się ciemna strona
ich natury. Świat kręci i wiruje.
Nieszczęście wisi w powietrzu.
Tata zdradza żonę ulegając swojej bezpłodnej szwagierce. Matka
przemienia się w drapieżną wilczycę i wykorzystuje szwagrów
do zemsty na niewiernym mężu.
Z ofiary staje się katem. Instynkty przejmują kontrolę nad
ludźmi, którzy niczym zwierzęta
wpadają w orgiastyczny szał.
W poetyckim klimacie
mrocznej baśni, w stylizacji nawiązującej do antycznej tragedii,
w efektownej oprawie graficznej
i dźwiękowej, legniccy twórcy

zrealizowali pełen emocji spektakl opowiadający o wysokiej
cenie buntu przeciw społecznie
uświęconym regułom, których
źródłem jest wiara zredukowana
do obrządku i tradycji. W efekcie jesteśmy świadkami przemocy wymuszającej zachowanie
status quo ludzkiego stada.
Jolanta Kowalska, Dialog:
"Fatum, jakie ciąży nad losem
bohaterów, jest uderzająco zmysłowe: miewa kolor krwi, wilgotną miąższość ziemi lub odór
gnojówki. Każdy szczegół może
stać się znakiem, posłańcem
złej nowiny, zwiastunem tego,
co nieuchronne. W tak skondensowanej wizji rzeczywistości
szczególnie wyraziście rysują się
linie konfliktów pomiędzy jednostką i gromadą."
Muzykę do legnickiego
spektaklu stworzył Jacek Hałas
we współpracy z Albertem Pyśkiem, scenografia jest dziełem
Piotra Tetlaka, kostiumy - Natalii Rejszel, choreografia - Jakuba
Lewandowskiego. Ilustratorka

Justyna Sokołowska, przygotowała efektowne wizualizacje. W
minionym roku sztukę prezentowano nie tylko na macierzystej
scenie w Legnicy, ale także na
Festiwalu Dramaturgii Współczesnej „Rzeczywistość przedstawiona” w Zabrzu oraz na XII
Bytomskiej Jesieni Literackiej.
Inscenizowane czytania dramatu
miały miejsce podczas festiwalu
R@Port w Gdyni oraz w Teatrze
Dramatycznym w Warszawie w
ramach Laboratorium Dramatu.
„Wierna wataha” na Scenie
Gadzickiego Teatru Modrzejewskiej w Legnicy w sobotę
i niedzielę (13 i 14 kwietnia) o
godz. 19.00. Spektakle przedpołudniowe we wtorek i środę (16 i
17 kwietnia) o godz. 11.00. Bilet
35 zł (ulgowy 30 zł). Rezerwacja:
tel. 76 72 33 505 lub e-mail bilety@teatr.legnica.pl. Bilet można
także kupić w Internecie: https://teatrlegnica.interticket.pl
Grzegorz Żurawiński
FOT. KAROL BUDREWICZ
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