31 maja 2019

nr 22(381) rok 8

Legnica - Lubin

ISSN 2048-736X

Dwa do dwóch na Dolnym Śląsku
Janina Ochojska i Jarosław
Duda z Koalicji Europejskiej
oraz Beata Kempa i Anna Zalewska z Prawa i Sprawiedliwości. Ze względu na niższą
niż w innych obwodach frekwencję, tylko cztery mandaty
przypadły w udziale Dolnemu
Śląskowi oraz Opolszczyźnie.
Za Państwową Komisją Wyborczą podajemy ostateczne
wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego.
Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Europejska
(PO, PSL, SLD, .N, Zieloni)
wygrał wybory na Dolnym
Śląsku i Opolszczyźnie zdobywając 574.397 głosów (43,87
proc.). To dało KE ponad 67
tys. głosów przewagi nad Prawem i Sprawiedliwością, na
którą zagłosowało 506.921 tys.
wyborców. Ale w przeliczeniu
na mandaty jest remis.
Dwa miejsca w Parlamencie Europejskim przypadły
Janinie Ochojskiej (307.227
głosów) i Jarosławowi Dudzie
(77.611 głosów) z Koalicji
Europejskiej. Dwa miejsca
zajmą Beata Kempa (209.305
głosów) i Anna Zalewska
(168.337 głosów) z Prawa i
Sprawiedliwości.

Wiosna z Krzysztofem
Śmiszkiem jako liderem zrobiła trzeci wynik w okręgu
(88.515 czyli 6,76 proc. głosów) ale na nic się to zdało.
Pod progiem znaleźli się Komitet Wyborców Konfederacja
KorWIN, Braun, Liroy, Narodowcy (65.208 czyli 4,98 proc.
głosów), Kukiz`15 (56.807
czyli 43,3 proc. głosów) oraz
Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica Razem czyli Partia Razem, Unia Pracy i RSS
(17.437 - 1,33 proc. głosów).
Wszyscy kandydaci z Legnicy i okolic, niestety, odpadli. Na Jacka Baczyńskiego
(PiS) oddano 9.555 głosów, na
Elżbietę Stępień (KE) 6.922
głosy, na Katarzynę Odrowską (Wiosna) 2.949 głosów, na
Marcina Królaka (Kukiz`15)
1.812 głosów a na Annę Burakowską (Lewica Razem) -318
głosów.
Średnia frekwencja w
okręgu - 43,11 proc. - była
wyższa niż we wcześniejszych
wyborach europarlamentarnych, ale zarazem niższa niż
średnia krajowa (45,42 proc).
Pod względem mobilizacji
mieszkańców najlepiej wypadły Wrocław (56 proc.), Opole
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(50,9 proc.), powiat wrocławski (50,7 proc.), powiat oławski (46,3 proc), trzebnicki
(44,6 proc.) i legnicki (44,2
proc.). W kilku powiatach
Opolszczyzny
frekwencja
wyniosła od 30 do 35 proc.
Stosunkowo słaba była też w
powiatach lwóweckim (36,8
proc.), milickim (28,3 proc) i
złotoryjskim (38,3 proc.). W
samej Złotoryi, mimo święta
miasta, nie było źle: wyborcy
potrafili połączyć zabawę z
obywatelskimi obowiązkami
(43,5). W Złotoryi głosował
Jan Borysewicz - lider Lady
Pank, zachęcając do udziału w
wyborach.
Jak głosowano? W miastach regionu legnickiego
bywało różnie: na południu
wygrywała raczej Koalicja Europejska, na północy Prawo i
Sprawiedliwość. W wiejskich
gminach widać przewagę
PiS-u. Czasami gigantyczną.
Największa - prawie czterdziestoprocentowa - była w
gminie Zagrodno, gdzie PiS
zdobył 63,8 proc. głosów a
KE 24,6 proc.). Miażdżące
było też zwycięstwo PiS-u nad
KE w gminie Ścinawa (61,8
proc. do 24,26 proc.), gminie

wiejskiej Chojnów (58,8 proc/
27,3 proc.), gminie Krotoszyce
(58,4 proc/ 25,7 proc.), gminie Męcinka (58,4 proc/ 26,1
proc.).
Piotr Kanikowski
FOT. FACEBOOK.PL/ JAN
BORYSEWICZ

CZYNNE
W KAŻDĄ
NIEDZIELĘ
NIEDZIELE
w godzinach
od 9 do 15

godziny otwarcia od 01.01.2019 7:00 - 18:00

REKLAMA

MOJE TRZY
GROSZE
FELIETON
COTYGODNIOWY

Ring
- No to dostaliście, totalniaki, wpierdol – zagadnął
mnie politycznie znajomy
pod sklepem spożywczym.
Od razu się zorientowałem,
że prowokator, pisior wredny, pije do wyniku wyborów
europarlamentarnych, które
– co tu gadać – nie ułożyły
się po naszej myśli.
Byłem pewien, że 26
maja zwyciężymy, bo co jak
co ale wybory do Brukseli kryptoeurosceptykom z
Prawa i Sprawiedliwości w
euroentuzjastycznej co do
zasady Polsce za Chiny Ludowe nie powinny się udać.
A jednak się udały. Zdziwko. Gdyby chodziło o przegrany mecz, Schetyna, co
nie strzelił karniaka, tłumaczyłby się teraz: „Piłka mnie,
panie trenerze, nie siadła”.
A trybuny, wiadomo, ryczałyby po swojemu: „Nic się
nie stało, Polacy nic się nie
stało...”.
No, stało się. Drogę zagradzał mi ten pisor
uśmiechnięty i nijak go było
wyminąć. Chciałem mu odruchowo odszczeknąć, że
ten się śmieje najgłośniej,
kto się śmieje ostatni, ale
dopiero co nasłuchałem się
komentarzy publicystów w
Radiu Tok FM i wcale już
nie jestem pewien, czy jesienią będzie mi do śmiechu.
Prawdę mówiąc, narasta we
mnie obawa, że znowu dadzą nam łupnia. Przecież
wszystkie afery odbijają się
od nich, nie zarysowując
nawet teflonowej powłoki.
Nawet jeśli TVN puściłby
te mityczne pornotaśmy z
marszałkiem Sejmu, to po
„Faktach” ciemny lud uda
się chybcikiem na zbiorową
psychoanalizę do Kurskiego
i pół godziny później wróci
do rzeczywistości dumny
z jurności polskich władz.
Mam kłopot ze zwalczeniem własnego pesymizmu,
a tu trzeba się sprężyć i sprostać wyzwaniu chwili.
- No i co pan powiesz?
Co pan powiesz? - podskakiwał prowokator pisowski
na naszym prowizorycznym
przysklepowym ringu do
politycznych debat.
Wziąłem oddech, aż mi
się smogiem odbiło.
- Ale w Złotoryi to
my wygraliśmy. Czterdzieści siedem do trzydziestu
siedmiu – odburknąłem i
przedarłem się pod lodówkę
z nabiałem. Rozejrzałem się
po asortymencie. Są! Jaja!
Piotr Kanikowski
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Legnica Dzieciom
Szykuje się fantastyczny Dzień
Dziecka w Legnicy - fantastycznie rozciągnięty na cały
tydzień, by dało się pomieścić
wszystkie atrakcje przygotowane przez urząd miasta, Teatr
Modrzejewskiej, Galerię Sztuki, Muzeum Miedzi, Towarzystwo Przyjaciół Dziecka, sieć
Leroy Merlin, Galerię Piastów,
Play City i innych partnerów.
Będą m.in. food trucki z pysznościami, prezenty, baśń, koncert, rozmaite warsztaty, gry,
konkursy i zabawy. Oto plan.
Świętowanie Dnia Dziecka
rozpocznie się już 31 maja, od
Integracyjnego festynu Rodzinnego TPD i Caritas Diecezji
Legnickiej. W godz. 11-15 na
boisku treningowym w Parku
Miejskim będzie można wziąć
udział w grach, zabawach i konkursach z nagrodami, spróbować
szczęścia w loterii fantowej, zakręcić kołem fortuny, poszaleć w
wesołym miasteczku lub posłuchać występów artystycznych. O
godz. 15 impreza przeniesie się
do Rynku, gdzie na trzy dni zaparkuje kilkadziesiąt food trucków. Legniczanie mali i duzi
znowu będą mieli okazję do
skosztowani kuchni z różnych
zakątków świata. Będzie muzyka żywo i animacje dla dzieci.
Food Truck Show będzie trwał

w sobotnie i niedzielne popołudnie (od godz. 12 do wieczora).
W sobotę 1 czerwca Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej zaprasza
do Schroniska dla Bezdomnych
Zwierząt na Dzień Dziecka z
Upominkami (godz. 9-14). W
Galerii Piastów na legnickie
dzieciaki czekać będą warsztaty biżuteryjne i inne atrakcje
(godz. 12-18). O godz. 15 będzie można dołączyć do Urodzinowego Korowodu Julka - w
towarzystwie suberbohaterów
komiksów oraz postaci z bajek
przemaszerować ul. Najświętszej Marii Panny na Rynek,
pod rzeźbę Julka. W ramach
5. Urodzin Julka organizatorzy
zapowiadają m.in.: dmuchańce, malowanie twarzy, zumbę
dla dzieci, konkursy, piłkarzyki,
występy artystyczne, animacje z
OHP i Play City, warsztaty dogoterapii, warsztaty biżuteryjne, wspólne przygotowywanie
oprawy meczowej, degustacje
sałatek fit z Eisberga, mini koncert, warsztaty sadzenia roślin
z Leroy Merlin, gry konkursy...
W loterii fantowej będzie można wygrać ufundowaną przez
prezydenta Legnicy hulajnogę
elektryczną albo rower od starosty. Jako prezenty od Julka rozdawane będą słoiczki z miodem
wielokwiatowym z Manufaktury Miodu. LPWiK będzie gasił

pragnienie wodą sodową z saturatora, pszczelarz opowie o pracy w pasiece, a Muzeum Miedzi
przy pomocy klocków LEGO
pokaże na czym polega programowanie maszyn górniczych.
Do Muzeum Miedzi warto też
się wybrać na wystawę fotografii
"TPD. 100 lat z dziećmi i dla
dzieci".
W niedzielę 2 czerwca w
samo południe Galeria Sztuki
zaprasza na rodzinne oprowadzanie po wystawach Legnickiego Festiwalu Srebro. Pracownicy galerii wytłumaczą jak
dziecku wszystko, co mogłoby
budzić zdziwienie: skąd śmieci
na wystawie, co robi biżuteria na

talerzu, dlaczego artyści zrobili
pierścienie, których się nie da
nosić, albo bransoletkę, która
krzyczy albo czy dzieło sztuki może ważyć tyle, co ludzka
dusza. O godz. 12 i 15.30 firma
Roboklocki będzie prowadzić w
Muzeum Miedzi zajęcia z programowania LEGO Education
dla dzieci od lat 3. Na zajęcia
trzeba się wcześniej zapisać
mejlowo (adres: katarzyna.kotlinska@muzeum-miedzi.art.
pl). Ilość miejsc ograniczona,
więc warto się pospieszyć.
Teatr Modrzejewskiej w
Legnicy zaprasza 5 i 6 czerwca
o godz. 11 na spektakl dla dzieci: "Baśń o pięknej Parysadzie i

ptaku Bulbulezarze". To jedna z
"Klechd sezamowych" Bolesława Leśmiana. Piękny i mądry,
bardzo atrakcyjny wizualnie i
zabawny spektakl o przygodach
pięknej księżniczki i jej odważnych braci. Ani dzieci, ani dorośli nie będą się nudzić - gwarantuję. A po powrocie do domu
widzowie mogą kontynuować
zabawę, jeśli zaopatrzą się w
program spektaklu. Przybrał on
formę gry planszowej o przygodach Parysady i jej braci. Bilety
kosztują 22 zł dla dziecka i 27 zł
dla dorosłego/ opiekuna.

żadnego pisma o przywróceniu
go do zawodu. Stąd kłopot. Sąd
ogłosił przerwę, podczas której
potwierdził, że jest uchwała o
zawieszeniu Jarosława S. Jaki jest
obecny status zawodowy mecenasa, nie udało się nikomu ustalić. Oskarżony Zbigniew K. nie
wyraził zgody na kontynuowanie
rozprawy bez swego obrońcy z
wyboru. U boku miał wprawdzie wyznaczoną przez sąd do tej
sprawy w grudniu obrończynię z
urzędu, mecenas Beatę Matysek,
ale pani mecenas poinformowała, że źle się czuje. Sędziemu
Andrzejowi Szliwie nie pozostało w tej sytuacji nic innego, jak
zaprosić wszystkich na następny
termin, w czerwcu.
Zachowanie lub wyjątkowy
niefart mecenasa Jarosław S. spowodowały, że proces Zbigniewa
K., Elżbiety W. oraz Doroty Ś.
toczy się w sposób przewlekły.
Mecenas Jarosław S. przez wiele
miesięcy nie pojawiał się w sądzie
na rozprawach swojego klienta,
bo: pojechał odwieźć córkę do
sanatorium (4.09.2018), wracając
z sanatorium miał kolizję samochodową (5.09.2018), po kolizji
doznał zatoru płucnego, trafił
do szpitala (23.10.2018) i przebywał na zwolnieniu lekarskim.
Utrzymywał, że nie był prawidłowo informowany o terminach
spraw, choć w aktach znalazły się

podpisane przez niego pokwitowania zawiadomień z sądu. Tak
minęło 8 miesięcy od odczytania
aktu oskarżenia, nim 10 kwietnia
2019 r. mecenas Jarosław S. przyjechał w końcu do Legnicy na
rozprawę. Na dzień dobry złożył
wniosek o powtórzenie czynności, które sąd - dzięki swej determinacji - zdołał przeprowadzić
podczas jego ośmiomiesięcznej
nieobecności, tzn. o powtórzenie wielogodzinnych wyjaśnień
Elżbiety W., współoskarżonej
ze Zbigniewem K. dyrektor ds.
administracyjno-księgowych w
kancelarii K. Sędzia Andrzej
Szliwa zadeklarował, że gdy Zbigniew K. i Dorota Ś. złożą swoje
wyjaśnienia, sięgnie do akt, odczyta mecenasowi Jarosławowi S,
co mówiła Elżbieta W. i pozwoli
mu na zadawanie oskarżonej pytań. Trudno przewidzieć, kiedy
to nastąpi. Na pewno nieprędko
- na razie ani Zbigniew K., ani
trzecia z oskarżonych Dorota
Ś., nie mieli okazji złożyć swoich wyjaśnień, bo od września
sąd nie może zakończyć słuchania Elżbiety W. Rozpoczęty we
wrześniu 2018 r. proces albo stoi
w miejscu, albo posuwa się do
przodu w żółwim tempie.
Prokuratura Okręgowa w
Legnicy zarzuca Zbigniewowi K. popełnienie piętnastu
przestępstw, dyrektor Elżbie-

cie W. – trzynastu przestępstw,
księgowej Dorocie Ś – jednego.
Według ustaleń ze śledztwa w
latach 2003-2006 i 2009-2016
przywłaszczyli sobie 1,8 mln zł
na szkodę 183 osób. To głównie
pieniądze klientów, którzy powierzyli kancelarii prowadzenie
spraw o odszkodowania za wypadki komunikacyjne itp. Zbigniew K. i Elżbieta W. są również oskarżeni o przywłaszczenie
sobie co najmniej 415 tys. zł,

należnych agentom współpracującym z ich kancelarią jako honorarium za pozyskanych klientów.
Zbigniew K. prowadził jedną z
największych kancelarii prawniczych w Legnicy. W czasach
swej świetności zatrudniała stu
prawników. Poza Legnicą miała
oddziały we Wrocławiu, Gdańsku, Kamiennej Górze oraz niemieckim Essen.

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI

Niebywałe przypadki mecenasa S.
Proces mecenasa Zbigniewa
K., oskarżonego przez legnicką
prokuraturę o przywłaszczenie
pieniędzy klientów, obfituje w
zaskakujące sytuacje. Dzisiaj
obrońca Zbigniewa K. poinformował sąd, że... nie wie,
czy aktualnie może pracować
jako adwokat, bo nie opłacił
składek. Oskarżony nie wyraził
zgody na prowadzenie czynności bez udziału swego pełnomocnika z wyboru i sprawa
spadła z wokandy. Kolejny raz.
Obrońcą Zbigniewa K. z
wyboru jest mecenas Jarosław
S. z Wrocławia. Zażądał, byśmy
nie ujawniali jego danych osobowych, więc będziemy posługiwać
się samym imieniem i inicjałem
nazwiska, choć - podkreślmy
to wyraźnie - w odróżnieniu od
swego klienta Jarosław S. nie jest
o nic oskarżony.
Mecenas Jarosław S. stawił
się dzisiaj na rozprawie przed
Sądem Okręgowym w Legnicy.
Ale uprzedził: nie wie, czy może
w niej brać udział jako pełnomocnik Zbigniewa K., bo 6 maja
odebrał pismo, że za niezapłacone w terminie składki został zawieszony przez Okręgową Radę
Adwokacką we Wrocławiu. Zaległość została uregulowania,
jednak Jarosław S. nie dostał
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Dom szczęśliwej starości
Ludzie starsi, z symptomami schorzeń wieku starczego, niekiedy z demencją,
mają w legnickim Domu
Maria stałą opiekę, grupową i indywidualną rehabilitację i inne zajęcia, by
mogli maksymalnie długo
zachować dobrą formę i cieszyć się życiem.
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Otwarta rok temu przy
ul. Gliwickiej placówka jest
pierwszym prywatnym domem pomocy społecznej w
Legnicy, zarejestrowanym w
ratuszu i działającym na podstawie oficjalnego zezwolenia.
Oferuje miejsce dla samotnych seniorów i innych osób
wymagających stałej opieki
(chorych somatycznie, w tym
chorych z Alzheimerem, itd.)
za stawki niekiedy o kilkaset
złotych niższe niż w publicznych domach pomocy społecznej w naszym regionie.
W Domu Maria czekają na
nich dwuosobowe, wygodnie
urządzone pokoje, z osobnymi
łazienkami. Są wyposażone
m.in. w specjalistyczne łóżka
dostosowane do indywidualnych potrzeb rezydentów.
Na część wspólną składają się
jadalnia, świetlica oraz przestronna sala rehabilitacyjna,

wykorzystywana podczas indywidualnych i grupowych
zajęć pod nadzorem specjalistów z CostaMed.
Całodobową opiekę zapełnia kadra złożona z wykwalifikowanych opiekunek
i pielęgniarek. Korzystają ze
wsparcia lekarza rodzinnego,
który raz w tygodniu odwiedza placówkę, bada pensjonariuszy, wypisuje recepty i
udziela zaleceń co do diety,
rehabilitacji lub trybu życia.
Również regularnie na ul.
Gliwicką zagląda psycholog.
Do aktywnego życia mają ich
zachęcać także comiesięczne
imprezy integracyjne z udziałem gości z zewnątrz, m.in.
wnoszących sporo radości w
życie Domu Maria dzieci z

Dom Maria
ul. Gliwicka 6
59-220 Legnica

Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy i bliskich
sąsiadów z Przedszkola Niepublicznego Hobbit.
Atutem DPS Maria jest
też położenie w zacisznej i
spokojnej okolicy, zarazem
blisko centrum Legnicy. Z
Gliwickiej łatwo dojechać do
szpitala wojewódzkiego. W
pobliżu są liczne ośrodki rehabilitacyjne i przychodnie,
gdzie w razie potrzeby można
zwrócić się o doraźną pomoc.
Dzięki wygodnej lokalizacji,
seniorzy są łatwo dostępni dla
swoich bliskich. To gwarantuje rezydentom Marii lepszą
opiekę i więcej kontaktu z
otoczeniem, tak ważnego dla
zapobiegania procesom starzenia.

tel.: 668 391 665
e-mail: biuro@marialegnica.pl
www.marialegnica.pl
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Wsparli protest niepełnosprawnych
Około 30 osób przyszło 23 maja
pod Galerię Piastów, by wyrazić solidarność z osobami niepełnosprawnymi z całej Polski
protestującymi pod Pałacem
Prezydenckim w Warszawie. Domagali się od rządu asystentów
dla osób niepełnosprawnych i
500-złotowego dodatku do renty
socjalnej. Protest zorganizował
Paweł Frost, wspierany przez
posłankę Elżbietę Stępień i
działaczy legnickiego Komitetu
Obrony Demokracji.
Na legnickim proteście pojawiły się trzy kandydatki do europarlamentu: Elżbieta Stępień
z Koalicji Europejskiej, Anna
Burakowska z Partii Razem oraz
Katarzyna Odrowska z Wiosny
Roberta Biedronia.
- Niepełnosprawni nie potrzebują jałmużny, ale szacunku.
Chcą być traktowani z godnością
- mówiła Elżbieta Stępień. - Nie
może być tak, że niepełnosprawni zostają zostawieni sami sobie.
Dokładnie rok temu wspierałam
protest rodziców osób niepełnosprawnych w Sejmie. Jakub i
Adrian, którzy zamanifestowali
przeciwko lekceważeniu osób
niepełnosprawnych, dzisiaj są
hejtowani przez publiczne media. A to ich postawie zawdzięczamy, że problem osób niepełnosprawnych został wyciągnięty
na światło dzienne. Dzięki nim
opinia publiczna dowiedziała się,
z jakimi uciążliwościami boryka-

ją się osoby niepełnosprawne.
- To jest clue naszego spotkania: walczymy razem o godne
życie bez względu na to, co nas
różni - podkreślał Paweł Frost.
Obok niego na wózku siedział niepełnosprawny pan z
Lubiatowa. Opiekują się nim
rodzice. Wie, że kiedyś może ich
zabraknąć i wie, że wtedy będzie
musiał sobie sam radzić.
Elżbieta Wojszwiłło prowadzi w Legnicy stowarzyszenie
Pomocne Dłonie, które pomaga osobom niepełnosprawnym.
Przyszła, by przez chwilę być z
protestującymi. - Nie są państwo
w stanie wyobrazić sobie ogromu potrzeb - mówiła do przemykającego pomiędzy sklepami
tłumu. - My swoją działalnością
wspieramy tylko jakąś cząstkę
potrzebujących, nawiasem mówiąc, za państwo. Ktoś potrzebuje dopłaty do wózka, ktoś potrzebuje podnośnik, kto inny błaga o
turnus rehabilitacyjny... Potrzeby
są ogromne, a środki bardzo
małe. Dlatego popieramy pro-

test i ten ogromny marsz, który dziś się odbył w Warszawie.
Mimo ogromnej pogody było
ich bardzo dużo, z parasolami, na
wózkach. Nikt do nich nawet nie
wyszedł.
Urszula Kwiatkowska –
Sznerch wskazywała, że jako
społeczeństwo
stanowimy
wspólnotę, więc powinniśmy się
wspierać: - Jedni są zdrowi. Inni
chorują i mają trudniej, niekiedy
od samego początku. Warto być
taką wspólnotą, która to rozumie.
Dlatego tu jestem.
- Mam zdrowe dzieci. Ale
to tylko zrządzenie losu. Jakie
będą moje wnuki? Nie wiem.
Zrządzenie losu. Przed wszystkimi matkami osób niepełnosprawnych chylę czoło do samej
ziemi, ponieważ to ciężka praca
przez 12 miesięcy na rok, po 7
dni w tygodniu i po 24 godziny
na dobę. Wam się należy. Wam i
Waszym dzieciom - mówiła Bogumiła Wszelaka.
Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI
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Zachwycająca „Era śpiewu”
W sobotni wieczór (25 maja) na
dziedzińcu Akademii Rycerskiej
odbył się - w ramach Legnicy
Cantat 50. - niesamowity koncert
„The Age of Sing - Era śpiewu”.
Głosy połączonych sił znakomitych chórzystów z: Zespołu Wokalnego „Rondo”, z Kameralnego Zespołu Muzyki Północno
- Wschodniej i Popołudniowej
„ProForma”, amerykańskiego
chóru „Zieliński Singers” oraz
beatboxera Zgasa, stanowiły
jedyne „instrumenty”, towarzyszące solistom koncertu: Katie
Melua, Piotrowi Cugowskiemu,
Kamilowi Bednarkowi i Renacie
Przemyk. Całością dyrygował
Richard Zieliński - świetny amerykański dyrygent polskiego pochodzenia.
Soliści wykonali z chórami
bardzo zróżnicowane utwory:
od kultowych piosenek Czesława Niemena, Marka Grechuty,
Ewy Demarczyk, Boba Marleya
czy Maanamu, przez współczesne przeboje m.in. Ed Sheerana
i Bruno Marsa, po... „Enter Sandman” grupy Metallica.
Koncert ogromnie podobał
się publiczności z całej Polski,
która szczelnie wypełniła dziedziniec Akademii Rycerskiej.
Katie Melua zachwyciła głosem
tak pięknym i śpiewem tak profesjonalnym, że trudno to nawet
opisać. Piotr Cugowski zaśpiewał

po prostu znakomicie, dowodząc
swojego wielkiego, wokalnego
kunsztu. Kamil Bednarek uwiódł
publiczność nie tylko śpiewem,
ale też cudną, mega pozytywną energią. Renata Przemyk też
pięknie zaśpiewała. A indywidualne prezentacje podczas koncertu chórów „Rondo”, „ProForma” i
„Zieliński Singers” były na światowym poziomie!
W ramach Legnicy Cantat
50. odbędzie się też wiele innych,
ciekawych wydarzeń i koncertów. Najbardziej spektakularnym
był właśnie koncert „The Age of
Sing”. Innym wyjątkowym projektem Legnicy Cantat 50. będzie polska premiera światowego
hitu „Voices of Light. The Passion of Joan of Arc”, w przejmujący sposób przedstawiająca historię męczeństwa Joanny d′Arc.
Widowisko zostało już ponad 200 razy zaprezentowane
na scenach całego świata, m.in.
w Sydney, Waszyngtonie, Los
Angeles czy Londynie. Entuzjastyczne recenzje spektaklu
ukazały się w największych,
opiniotwórczych amerykańskich
tytułach, m.in. w „Los Angeles Times”, „Chicago Tribune”,
„New York Times”, „Wall Sreet
Journal” czy „Washington Post”.
W Legnicy widowisko odbędzie
się dwukrotnie: 30 maja o godz.
21.00 oraz 31 maja o godz. 19.00
– w Kościele Ewangelickim Marii Panny, zaliczanym do najcen-

niejszych zabytków sakralnych
na Śląsku.
Podczas jubileuszowej Legnicy Cantat odbędzie się też
m.in. ciekawe wydarzenie, zachęcające legniczan (i nie tylko)
do wspólnego śpiewania, prowadzone przez znany i uznany na
świecie Chór Binarny, specjalizujący się w sztuce performance`u.
Będzie też finał Dźwiękowej
Mapy Legnicy. Obejrzymy również ciekawe wystawy: jubileuszową w Muzeum Miedzi oraz
wystawę plakatów Legnicy Cantat na dworcu PKP w Legnicy.
Co ciekawe: od 11 maja do 2
czerwca, na trasie PKP Legnica
- Wrocław, Koleje Dolnośląskie
- partner festiwalu - uruchomiły specjalny pociąg pod szyldem
Legnicy Cantat. Inną atrakcją
będzie Piwo Śpiewane, uwarzone specjalnie na Legnicę Catat
50, którego będzie można spróbować w Browarze Staromiejski
Piwowar.

Tegoroczny festiwal zwieńczy Koncert Jubileuszowy, podczas którego m.in. usłyszymy
prawykonanie utworu skomponowanego specjalnie z okazji
50-lecia legnickiego festiwalu.
Będzie to „Missa Choralis” autorstwa Pawła Łukaszewskiego
- znakomitego, współczesnego
kompozytora, specjalizującego
się w muzyce sakralnej i chóralnej, prorektora Uniwersytetu
Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie.
Finałem Koncertu Jubileuszowego będzie ceremonia
ogłoszenia wyników oraz wręczenie nagród w tegorocznej
edycji konkursu chórów. To wydarzenie odbędzie się 2 czerwca
o godz. 12.00 w Kościele Ewangelickim Marii Panny.
Źródło: EGO/ Legnickie
Centrum Kultury
FOT. URZĄD MIASTA W
LEGNICY/ LEGNICA.EU
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„J_D_ _ _ _E. Zapominanie”
– najnowsza premiera Teatru
Modrzejewskiej - opowiada historię, którą Polacy znają już z
książek Tomasza Grossa, Anny
Bikont lub z filmu dokumentalnego Agnieszki Arnold. 10 lipca
1941 roku w stodole w Jedwabnym Polacy zamknęli i spalili
swoich żydowskich sąsiadów.
Mirek Kaczmarek, autor
scenografii, zaaranżował w przestrzeni Sceny na Nowym Świecie
pułapkę na widza. Z jednej strony
czerwona łuna ognia spowijająca
Płonącą Dziewczynę, z drugiej
skryty w ciemności dom - niby
bezpieczny, ale to z niego nadchodzą mordercy. W centrum
metalowa klatka, narzędzie tortur
i symbol opresji. U góry rzutnik,
który wypluwa na legnicką ruinę
po teatrze im. Gersona Dua antyżydowskie plakaty, przedwojenne
gazetki narodowców, archiwalne zdjęcia z pogromów. W tym
kalejdoskopie są całkiem świeże
fotografie pomazanego swastykami kirkutu we Francji, obrazki z
palenia kukły Żyda we Wrocławiu
i pruchnickiego sądu nad Judaszem. Gdyby nie one, dałoby się
wzruszyć ramionami. Powiedzieć,
że antysemityzm to historia, przeszłość, coś co nas już nie dotyczy.
Spektakl zaczyna się jak psychodrama - od rozmowy aktorów,
polepionej pewnie z dyskusji, do
jakich dochodziło podczas prób .
W chórze nowoczesnych poglądów na kwestię relacji polsko-żydowskich pojawia się dysonans,

gdy grana przez Zuzę Motorniuk
bohaterka przyznaje się do semickich korzeni.
Reżyser Paweł Passini tak
zręcznie prowadził intrygę, że
szybko zapominamy o bezpiecznej formule „teatru w teatrze” i
dajemy się wciągnąć głębiej, w
prawdziwy dramat mieszkańców
Jedwabnego. Zakwestionowany
zostaje mit Polski jako żydowskiego raju. Od słowa do słowa
materializują się ofiary, świadkowie, abstrakcyjne zło przybiera
konkretne kształty: braci Laudańskich, sąsiadów, miejscowego księdza... Atmosfera zagrożenia gwałtownie gęstnieje. W scenie najścia
na dom Wyrzykowskiej, ukrywającej Żydów pod podłogą, ma intensywność koszmaru. Kompozytor Daniel Słomiński doprawił ją
upiornie-słodką muzyką budzącą
skojarzenia z „Rosemary's Lullaby ” Komedy, dzięki czemu obraz
tańczącej przed swymi katami
Antoniny Wyrzykowskiej ( Joanna Gonschorek) wydaje się zarazem przerażający i odrealniony.
Grozę budzi postać grana przez

Pawła Palcata, który nawet jabłko obiera tak, że ciarki chodzą po
skórze. Gdzieś wtedy, w połowie
spektaklu, zabrakło mi powietrza.
Jakiegoś rozładowującego emocje
gagu. Jednej sceny operującej na
niższym diapazonie, wolnej od
antysemickich miazmatów. Ale
pewnie tak to sobie Pałyga z Passinim założyli, by wsadzić widzowi
głowę do wanny i trzymać dwie
godziny, aż się napije tej brudnej
wody. Aż będzie nią rzygał. To
okrutny spektakl, brutalny, kipiący
złymi emocjami, nie oszczędzający ani widzów, ani aktorów.
Więcej na 24legnica.pl
"J_D_ _ _ _ E. Zapominanie" wg "My z Jedwabnego" Anny
Bikont, scenariusz Artur Pałyga,
reżyseria Paweł Passini, Teatr
Modrzejewskiej, Scena na Nowym
Świecie. Najbliższe przedstawienia: 31 maja oraz 1 i 2 czerwca o
godz. 19.00. BILETY: 35 zł (normalny)/ 30 zł (ulgowy). REZERWACJA I INFORMACJA: 76 72
33 505, mailto:bilety@teatr.legnica.plbilety@teatr.legnica.pl. Zakup
możliwy jest też na stronie
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