
Krzysztof Mróz uzyskał 
49.938 głosów. Jerzy Pokój 
- kandydat Koalicji Oby-
watelskiej - 48.770 głosów. 
Różnica była niewielka: tyl-
ko 1.168 głosów. Według 
Koalicji Obywatelskiej, wy-
nik mógłby być inny, gdyby 
nie zamieszanie z trzecim 
kandydatem, Kazimierzem 
Klimkiem, który "zabrał" 

Mrozowi i Pokojowi 27.158 
głosów .

Klimek jest członkiem 
Sojuszu Lewicy Demo-
kratycznej. Zgłosił się do 
wyborów jako niezależny 
kandydat Komitetu Wybor-
czego Polska Lewica. Nie 
miał poparcia Sojuszu Le-
wicy Demokratycznej, który 
postanowił w okręgu nr 2 nie 
zgłaszać nikogo do Senatu. 
Mimo tego na karcie do gło-
sowania przy nazwisku Kazi-
mierza Klimka umieszczono 
logo Sojuszu Lewicy Demo-
kratycznej.

Koalicja Obywatelska 
złożyła do Sądu Najwyż-
szego wniosek o powtórze-
nie wyborów do Senatu w 
okręgu nr 2. Sąd Najwyższy 
oceni, czy w tym przypadku 
błędnie wydrukowana karta 
do głosowania mogła zna-
cząco wpłynąć na wynik wy-

borów.
Zgodnie z ustawą roz-

patrzeniem wniosku ma się 
zająć nowo powołana Izba 
Kontroli Nadzwyczajnej i 
Spraw Publicznych Sądu 
Najwyższego. Ze względu 
na wątpliwości związane z 
jej powołaniem (niekon-
stytucyjność aktualnie obo-
wiązującej Ustawy o Sądzie 
Najwyszym, niezawisłość i 
niezależność od władz poli-
tycznych) Koalicja Obywa-

telska zaadresowała wniosek 
bezpośrednio do I Prezes 
Sądu Najwyższego Małgo-
rzaty Gersdorf.

W okręgu wyborczym nr 
2 z urn wyjęto 129.083 głosy. 
Wśród nich było 3.197 gło-
sów nieważnych. 881 wybor-
ców postawiło krzyżyk przy 
więcej niż jednym nazwisku. 
2.316 wyborców nie posta-
wiło krzyżyka w ogóle.

Piotr Kanikowski
Fot.: Piotr Kanikowski

nr 43(402) rok 8

ISSN 2048-736X

Legnica - Lubin25 października 2019

STACJA

LPG
STACJA

  

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

godziny otwarcia od 01.01.2019 7:00 - 18:00godziny otwarcia od 01.01.2019 7:00 - 18:00

LPG
1,93zł 49zł
LPG WYMIANA 

BUTLI
WYMIANA 

BUTLI

TURYSTYCZNYCH

CZYNNE 
W KAŻDĄ
NIEDZIELE

CZYNNE 
W KAŻDĄ
NIEDZIELĘ

w godzinach
od 9 do 15 

w godzinach
od 9 do 15 

Na zapleczu Kolei 
Dolnośląskich
Plany rozbudowy zaplecza technicznego Kolei 
Dolnośląskich przy ul. Pątnowskiej w Legnicy 
ugrzęzły na mieliźnie. Spółka unieważniła wła-
śnie ogłoszony w czerwcu przetarg na dokumen-
tację projektową. Wcześniej zerwała kontrakt 
podpisany jeszcze za prezesa Piotra Rachwal-
skiego. Gdyby nie to, ekologiczna myjnia i cen-
trum logistyczne mogłyby stanąć jeszcze w tym 
roku. Na opóźnieniu Koleje tracą miliony zło-
tych.                  >>2
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Wybory do powtórki?
Koalicja Obywatelska chce, 
aby wybory senatora w okrę-
gu nr 2 (jeleniogórsko-jawor-
sko-złototoryjsko-kamienno-
górskim) zostały powtórzone 
ze względu na nieprawidłową 
kartę do głosowania. Przy 
kandydacie niezależnym wy-
drukowano na niej logo Soju-
szu Lewicy Demokratycznej, 
co mogło wprowadzać wybor-
ców w błąd. Wybory w okręgu 
wygrał, niewielką ilością gło-
sów, Krzysztof Mróz z PiS-u.

Policjanci ujęli podpalacza Sąd umorzył sprawę, ale...
Policjanci z Komisariatu Policji w Chojnowie zatrzymali 28-let-
niego mężczyznę podejrzanego o podpalenie stodoły i drzwi wej-
ściowych do jednego z mieszkań. Do pożarów doszło w sierpniu 
i październiku w miejscowości Gniewomirowice. Na szczęście w 
pożarze nikt nie ucierpiał. Straty jakie powstały to kwota ponad 
400 tys. złotych. Sprawca usłyszał łącznie 5 zarzutów. 

>>3

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu uchylił kontrowersyjne posta-
nowienie Sądu Okręgowego w Legnicy, który przed wyborami 
na wniosek Ewy Szymańskiej nakazał portalowi Lca.pl ocen-
zurować swój tekst „Realne widmo odkrywki wraca dzięki 
posłom PiS”. Sąd odstąpił od merotycznego rozpatrzenia 
sprawy i umorzył postępowanie.

>>3



Obok otwartej w styczniu 
2018 r. hali serwisowej przy 
ul. Pątnowskiej w Legnicy 
miało powstać zaplecze do 
obsługi i serwisowania tabo-
ru Kolei Dolnośląskich - z 
myjnią, szlifiernią, tokarnią, 
itp. W czerwcu br. zarząd 
spółki ogłosił przetarg na 
kompletną dokumentację 
projektową dla tego zadania. 
Zgłosiły się dwie firmy. Róż-
nica cenowa w ich ofertach 
była znaczna. Firma z Gliwic 
zażyczyła sobie 2 mln zł z 
hakiem, więc jej od razu po-
dziękowano. Wybrano ofertę 
spółki z Wielkopolski, która 
była gotowa zrobić to samo 
za cenę ok. 1,3 mln zł. Ale 
do podpisania umowy nie 
doszło.

- Oferent po zamknięciu 
przetargu chciał wymóc na 
nas zmiany w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Za-

mówienia. Powiedzieliśmy 
nie. - wyjaśnia Bartłomiej 
Rodak, rzecznik prasowy 
Kolei Dolnośląskich. - In-
westycja będzie realizowana, 
ale w innym trybie. W tej 
chwili skupiamy się na opra-
cowaniu programu funkcjo-
nalno-użytkowego dla tego 
terenu, by móc wystąpić o 
dofinansowanie z Regional-
nego Programu Operacyjne-
go - dodaje.

W tym kontekście cieka-
wie czyta się dziś komuni-
kat Kolei Dolnośląskich z 6 
czerwca 2019 r., towarzyszą-
cy ogłoszeniu (unieważnio-
nego właśnie) postępowania 
na kompletną dokumentację 
zaplecza technicznego przy 
ul. Pątnowskiej. Spółka in-
formowała wtedy, że wie, co 
chce wybudować ("nowe hale 
przeglądowe z malarnią, to-
karnią, zapadnią, myjnią i 
szlifiernią"). "Dzięki temu w 
zakresie przeglądów i ser-
wisowania swojego taboru, 
zarówno elektrycznych, jak i 
spalinowych zespołów trak-
cyjnych Koleje Dolnośląskie 
S.A. będą samowystarczalne! 
W perspektywie lat 2022-
2033 oszczędności z tego 
tytułu osiągnąć mogą nieba-
gatelną kwotę 200 mln zł. Co 
więcej KD S.A. usługi serwi-
sowe i przeglądowe świad-
czyć będą komercyjnie, we 
wspomnianym okresie osią-
gając przychody na poziomie 
nawet 60 mln zł. Rozpoczę-

cie budowy nowego zaple-
cza technicznego planuje się 
w połowie przyszłego roku 
a jego uruchomienie może 
nastąpić w trzecim kwarta-
le 2022 r." - entuzjastycznie 
ogłaszał rzecznik prasowy 
KD.

Cztery miesiące po ko-
munikacie, podane w nim 
terminy realizacji inwesty-
cji są nieaktualne. Ale wciąż 
do myślenia daje kwota 200 
mln zł, jaką spółka mogłaby 
zaoszczędzić w 11 lat, gdyby 
nie musiała zlecać usług w 
zakresie przeglądów i serwi-
sowania taboru na zewnątrz. 

200 milionów złotych po-
dzielone przez 136 miesięcy 
daje 1,5 miliona złotych na 
miesiąc! To skala przyszłych 
oszczędności, ale też pono-
szonych obecnie wydatków. 
Pieniądze wydane na inwe-
stycję w zaplecze mogłyby się 
zwrócić spółce w ciągu roku 
lub dwóch.

Obecny zarząd Kolei 
Dolnośląskich sam wywołał 
ten kryzys. Gdy w styczniu 
2019 r. odwoływano z funkcji 
prezesa Piotra Rachwalskie-
go, firma Pre-Fabrykat od-
dała już do użytku jedna halę 
serwisową i kończyła projekt 

kolejnych (m.in. na myjnię 
dla pociągów oraz centrum 
logistyczne). Trzy miesiące 
później nowy zarząd zerwał 
kontrakt z Pre-Fabrykatem 
pod pretekstem opóźnień w 
projektowaniu. Dopytywa-
ny przez dziennikarzy Bar-
tłomiej Rodak wyjaśniał, że 
spółka nie może dopuścić, by 
przez opieszałość wykonawcy 
prace budowlane zakończyły 
się w październiku lub listo-
padzie zamiast 31 maja 2019 
r., jak przewidywała umowa.

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI
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Problem  
nadwykrywalności

Pora umierać, drodzy* 
Państwo po siedemdziesiątce. 
Ale młodsi niech jeszcze tro-
chę poharują zanim kochana 
ojczyzna także ich spisze na 
straty.

Rządowa agencja (Agen-
cja Oceny Technologii Me-
dycznych i Taryfikacji) nie 
zezwoliła władzom Warsza-
wy przeznaczyć 2,6 mln zł na 
przesiewowe badanie stanu 
zdrowia tysięcy 70- i 80-lat-
ków. Dlaczego? Wyjaśnienie 
każdy może przeczytać w opi-
nii zamieszczonej bezwstydnie 
na stronach AOTMiT: „Po-
tencjalnie, powyższe działania 
mogą (...) skutkować nad wy-
krywalnością poszczególnych 
jednostek chorobowych, co 
może przyczynić się do pogłę-
bienia trudności w dostępie do 
świadczeń NFZ (zwiększenie 
kolejek do specjalistów) oraz 
negatywnie wpływać na pa-
cjenta, powodując niepokój i 
dyskomfort związany z fałszy-
wie pozytywnym wynikiem 
badań.” Innymi słowy, przed-
stawiciele rządu uważają, że 
dla polskiego systemu opieki 
zdrowotnej korzystniej będzie, 
jeśli obywatele w wieku po-
produkcyjnym szybciej powy-
mierają. Najlepiej bez świado-
mości, że w ich ciałach rozwija 
się np. rak trzustki albo inny 
kosztowny z punktu widzenia 
NFZ kłopot.

Pewnie to przypadek, ale 
media podały zaraz dobrą 
wiadomość. Ta dobra wiado-
mość jest taka, że KGHM 
Polska Miedź S.A. sfinansuje 
profilaktyczne badania dla 5 
tysięcy pracowników firmy. 
„Wdrożenie i upowszechnie-
nie tych badań będzie ozna-
czać szybszą wykrywalność 
groźnych chorób, przede 
wszystkim nowotworowych, 
co może oznaczać radykalne 
polepszenie jakości profilak-
tyki medycznej w naszym 
kraju” - głosi komunikat pra-
sowy rozesłany po redakcjach. 
Zakładam, że AOTMiT nie 
miała nic przeciwko badaniom 
profilaktycznym pracowni-
ków KGHM, co oznacza, że 
z punktu widzenia rządzą-
cych Polską nadal opłaca się 
dbać o zdrowie obywateli w 
wieku produkcyjnym. Mimo, 
rzecz jasna, ryzyka „nad wy-
krywalności poszczególnych 
jednostek chorobowych, co 
może się przyczynić do po-
głębienia trudności w dostępie 
do świadczeń NFZ”. Ręka do 
góry kto poczuł ulgę.

* drodzy dosłownie,  „w 
sensie ścisłym” -  jak zwykł pi-
sać Jerzy Pilch - czyli w przeli-
czeniu na złotówki

Piotr Kanikowski

Na zapleczu Kolei Dolnośląskich
Plany rozbudowy zaplecza 
technicznego Kolei Dolno-
śląskich przy ul. Pątnowskiej 
w Legnicy ugrzęzły na mie-
liźnie. Spółka unieważniła 
właśnie ogłoszony w czerw-
cu przetarg na dokumenta-
cję projektową. Wcześniej 
zerwała kontrakt podpisany 
jeszcze za prezesa Piotra Ra-
chwalskiego. Gdyby nie to, 
ekologiczna myjnia i centrum 
logistyczne mogłyby stanąć 
jeszcze w tym roku. Na opóź-
nieniu Koleje tracą miliony 
złotych.

Sąd Apelacyjny we Wrocła-
wiu uchylił kontrowersyjne 
postanowienie Sądu Okręgo-
wego w Legnicy, który przed 
wyborami na wniosek Ewy 
Szymańskiej nakazał portalo-
wi Lca.pl ocenzurować swój 
tekst „Realne widmo od-
krywki wraca dzięki posłom 
PiS”. Sąd odstąpił od mero-
tycznego rozpatrzenia sprawy 
i umorzył postępowanie.

Sąd umorzył 
sprawę, ale...

- Uchylono postanowienie 
sądu I instancji dlatego, że po-
stępowanie z art 111 kodeksu 
wyborczego zapewnia ochronę 
tylko w czasie trwania kampanii 
wyborczej - wyjaśnia sędzia Ma-

ria Pietkun z Sądu Apelacyjnego 
we Wrocławiu. - Ten czas minął, 
dlatego postanowienie stało się 
niezasadne. Portal nie musi usu-
wać tytułu ani zdjęcia ze swojej 
publikacji.

Pani sędzia podkreśla, że sąd 
nie rozpatrywał sprawy pod ką-
tem merytorycznym, tzn. nie ba-
dał, czy zastosowany w I instan-
cji art 111 kodeksu wyborczego 
pozwala potraktować zaskarżo-
ny tekst jak agitację wyborczą. 
Sprawa będzie mieć prawdopo-
dobnie ciąg dalszy. Interesuje się 
nią m.in. Rzecznik Praw Oby-
watelskich Adam Bodnar.

Przypomnijmy: Legnicka 

posłanka Prawa i Sprawiedliwo-
ści Ewa Szymańska podpisała 
się pod projektem specustawy 
górniczej, umożliwiającej zigno-
rowanie głosu mieszkańców i sa-
morządów przy budowie kopalni 
węgla kamiennego i brunatnego. 
Napisał o tym m.in. portal Lca.
pl. Powiązał tę informację z oba-

wami, jakie budzi odkrywka pod 
Legnicą. Ewie Szymańskiej tekst 
się nie spodobał. 11 października 
złożyła w trybie wyborczym po-
zew do sądu w Legnicy i jeszcze 
tego samego dnia zapadło po-
stanowienie, nakazujące redakcji 
usunąć z internetu tytuł artykułu 
oraz zdjęcie posłanki. W uza-

sadnieniu postanowienia sędzia 
Joanna Tabor-Wytrykowska 
argumentowała, że teskt Lca.pl 
jest agitacją wyborczą, bo ukazał 
się przed wyborami i miał za cel 
wpływanie na preferencje wy-
borcze czytelników.

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI
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Na 300 złotych wsparcia w 
ramach programu Dobry Start 
mają szansę wszystkie dzieci 
w Polsce, które rozpoczęły rok 
szkolny i spełniają kryterium 
wiekowe.

Aby otrzymać wsparcie, 
należy złożyć wniosek. Może 
to zrobić matka, ojciec, opie-
kun prawny dziecka lub opie-
kun faktyczny dziecka (opiekun 
faktyczny to osoba faktycznie 
sprawująca opiekę nad dziec-
kiem, która wystąpiła do sądu 
opiekuńczego o przysposobie-
nie dziecka). Wniosek o świad-
czenie dla dzieci, które przeby-
wają w pieczy zastępczej składa 
rodzic zastępczy, osoba prowa-
dząca rodzinny dom dziecka lub 
dyrektor placówki opiekuńczo
-wychowawczej.

Wniosek o świadczenie do-
bry start – podobnie jak wniosek 
o świadczenie wychowawcze z 
Programu „Rodzina 500+"- 
można składać online przez 
stronę https://empatia.mpips.
gov.pl/ , przez bankowość elek-
troniczną lub drogą tradycyjną 
(w formie papierowej). Wniosek 
można złożyć w tych samych 
instytucjach, co wniosek o 500+, 
czyli w urzędzie miasta lub gmi-
ny, ośrodku pomocy społecznej 
lub innej jednostce wyznaczonej 
w gminie (np. w centrum świad-
czeń). Wnioski o świadczenie 
dla dzieci przebywających w 
pieczy zastępczej są z kolei 
przyjmowane przez powiatowe 
centra pomocy rodzinie.

Jak informuje Dolnośląski 
Urząd Wojewódzki, na tere-
nie Dolnego Śląska 285 640 
uczniów otrzymało już 85 650 
000 mln zł na Dobry Start. W 
skali kraju na realizację progra-
mu do gmin trafiło w sumie 
1,42 mld zł. Do końca września 
wpłynęło 3,1 mln wniosków o 
przyznanie świadczenia, z czego 
ponad 60 proc. drogą elektro-
niczną.

Piotr Kanikowski

Jak informuje Ryszard 
Lisiecki, zastępca dyrektora 
Zarządu Gospodarki Miesz-
kaniowej, prace są bardzo za-
awansowane. Koncentrują się 
głównie wewnątrz budynków.

Inwestycja realizowana 
jest w ramach projektu Od-
nowa zdegradowanych obsza-
rów miejskich w rejonie ul. H. 
Pobożnego – renowacja części 
wspólnych wielorodzinnych 
budynków mieszkalnych. Za-
kres prac obejmie: remonty da-
chów, klatek schodowych, piw-
nic, wymianę instalacji, okien, 
drzwi zewnętrznych i oczywi-
ście elewacji wraz z ocieple-
niem ścian od strony podwórza.

Przetarg na te roboty wy-
grało konsorcjum dwóch le-
gnickich firm: Przedsiębior-
stwa Handlowo Usługowego 
Zewbud oraz Budownictwa 
Ogólnego. Koszt to ok. 4 mln 
335 tys. zł. Planowany termin 
zakończenia prac – czerwiec 

2020 r. Po ich zakończeniu 
w planach jest rewitalizacja 
trzech kolejnych kamienic ko-
munalnych – ostatnich w tej 
części miasta.

Przypomnijmy, że w po-
przednich latach odrestauro-
wane zostały kamienice przy ul. 
Pobożnego 18A i B, 22 oraz 1, 
a przy ul. Bolesława Chrobrego 
– 8 i 9. Koszt tych inwestycji, fi-
nansowanych z budżetu miasta, 
wyniósł w sumie ok. 3 mln zł.

Wcześniej, w ramach skła-

dającego się z siedmiu zadań 
projektu unijnego „Odnowa 
zdegradowanych obszarów 
miejskich”, odrestaurowano w 
rejonie ul. H. Pobożnego i B. 
Chrobrego 22 kamienice. Poło-
żono nową nawierzchnię jezdni 
i chodników, zbudowano ogród 
zabaw i funkcjonalne wnętrza 
blokowe. W wyremontowanej 
Willi Bolka von Richtchofena 
powstało Centrum Integracyj-
no–Profilaktyczne. W ramach 
tego programu przebudowano 

także chodnik oraz jezdnie na 
ul. Libana. Koszt całości prac 
wyniósł ponad 23 mln zł, z 
czego dofinansowanie unijne 
stanowiło aż 70 procent.

Ta część miasta, dzięki pro-
wadzonym publicznym inwe-
stycjom, odkrywa swoje uroki. 
Zapraszamy na spacer.

Źródło: Urząd Miasta 
w Legnicy

FOT. URZĄD MIASTA W 
LEGNICY

16 października br., około 
godziny 22.00 policjanci Ko-
misariatu Policji w Chojnowie 
zostali poinformowani o poża-
rze w domu wielorodzinnym w 
miejscowości Gniewomirowice. 
Na miejscu ustalono, że sprawca 
po uprzednim oblaniu substan-
cją łatwopalną dokonał pod-
palenia drzwi wejściowych do 
jednego z mieszkań. Podejrze-
nia o podpaleniu od razu padły 
na 28-latka. Po chwili podej-
rzany mężczyzna był już w rę-
kach chojnowskich policjantów. 
Mieszkaniec gminy Miłkowice 
podczas zatrzymania był kom-
pletnie pijany. Przeprowadzone 
badanie alkomatem wykazało u 
niego blisko 3 promila alkoholu 
w wydychanym powietrzu.

Wnikliwa praca policjantów 

oraz zgromadzony przez nich 
materiał dowodowy, pozwolił 
prokuratorowi na przedstawie-
nie mężczyźnie, nie tylko zarzu-
tu uszkodzenia mienia i naraże-
nia na niebezpieczeństwo utraty 
życia i zdrowia.

Okazało się, że mężczy-
zna jest również podejrzany o 
spowodowanie zagrożenia dla 
życia i zdrowia wielu osób albo 
mienia w wielkich rozmiarach 
poprzez podpalenie stodoły. Do 
zdarzenia doszło w sierpniu br., 
w miejscowości Gniewomiro-
wice. Pomimo podjętych dzia-
łań gaśniczych spaleniu i znisz-
czeniu uległ całkowicie budynek 
gospodarczy oraz znajdujące się 
wewnątrz baloty słomy. Łączne 
straty jakie powstały to kwo-
ta ponad 426 tys. złotych. Na 
szczęście nikt w żadnym z po-

żarów nie ucierpiał.
W toku wykonywanych 

czynności 28-latek usłyszał 
jeszcze zarzuty znęcania się 
psychicznego i fizycznego nad 
matką, kierowania wobec niej 
gróźb karalnych oraz dokonania 
uszkodzenia jej ciała.

28-letni mieszkaniec Mił-
kowic wielokrotnie karany za 
groźby, pobicia przyznał się do 
zarzucanych mu przestępstw. 
Sąd na wniosek prokuratora 
zastosował wobec niego śro-
dek zapobiegawczy w postaci 
tymczasowego aresztowania na 
okres 3 miesięcy.

Zgodnie z obowiązującym 
prawem za takie czyny sprawcy 
może grozić kara nawet do 10 
lat pozbawienia wolności.

Żródło: Policja Legnica
FOT. POLICJA LEGNICA

Przybywa odnowionych kamienic
Kamienice nr 19, 20 i 21 przy 
ul. H. Pobożnego wracają do 
dawnej świetności. W dwóch 
pierwszych możemy podzi-
wiać już nową elewację. W 
trzeciej jest wykonywana.

Policjanci z Komisariatu 
Policji w Chojnowie zatrzy-
mali 28-letniego mężczyznę 
podejrzanego o podpalenie 
stodoły i drzwi wejściowych 
do jednego z mieszkań. Do 
pożarów doszło w sierpniu i 
październiku w miejscowości 
Gniewomirowice. Na szczę-
ście w pożarze nikt nie ucier-
piał. Straty jakie powstały 
to kwota ponad 400 tys. zło-
tych. Sprawca usłyszał łącz-
nie 5 zarzutów. Sąd na wnio-
sek prokuratora zastosował 
wobec niego tymczasowy 
areszt.

Policjanci ujęli podpalacza

Jeszcze czas 
na Dobry Start
Ponad 285 tysięcy dolnoślą-
skich uczniów otrzymało już 
pieniądze w ramach rządo-
wego programu Dobry Start. 
Świadczenie przysługuje raz w 
roku na dziecko uczące się w 
szkole, aż do ukończenia przez 
nie 20. roku życia (lub 24. roku 
w przypadku uczniów niepełno-
sprawnych). Czas na złożenie 
wniosku minie 30 listopada.
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We wtorek (22 paździer-
nika) oficjalnie zostało otwarte 
Centrum Integracji Społecznej 
przy ul. Kościelnej. To właśnie 
tutaj jeszcze przed przecięciem 
wstęgi przeniesiona została 
Świetlica Terapeutyczna nr 1 z 
ul. Brackiej.

- Mieszkam w sąsiedztwie 
– mówi pani Agnieszka, mama 
dwojga dzieci. – Wcześniej wie-
le lat chodziły do świetlicy na 
Brackiej, ale tutaj jest o niebo 
lepiej, piękniej. Są place zabaw, 
boisko, wyposażone sale. Moje 
dzieciaki będą się tutaj dobrze 
rozwijać.

Dzieci pani Agnieszki cho-
dzą na zajęcia z matematyki, 
języka polskiego, angielskiego, 
informatyki. Jedzą tutaj posiłki.

- To wszystko pomaga na-
szej rodzinie, daje szanse. Faj-
na jest kadra, ma dla nas dużo 
cierpliwości i serca. Możemy tu 
dostać nawet pomoc prawną. 
Chcemy, żeby wszyscy szanowa-
li ten nasz drugi dom – dodaje 
pani Agnieszka.

Z usług i pomocy Centrum 
każdego dnia korzysta blisko 
180 dzieci i 130 dorosłych, w 
tym bardzo wielu seniorów.

- Od rana do wieczora 
prowadzimy tutaj zajęcia dla 
dzieci, młodzieży oraz doro-
słych – mówi Bożena Brzeskot, 
dyrektor CIS. – Uczniowie na 
zajęciach wyrównawczych uzu-
pełniają swoją wiedzę z języków 
obcych, matematyki, fizyki i in-
nych. Mają zapewnioną pomoc 
psychologa, logopedy czy pe-
dagoga. Organizujemy dla nich 
wycieczki do kina, teatru, czy 
spacery po mieście. Mamy też 
plac zabaw i boiska sportowe, z 
których korzystają nie tylko nasi 
podopieczni.

Właśnie na placu zabaw 
spotykamy Oliwiera z II klasy i 
Wiktorię z zerówki. Podoba się 
wam? – Jest super. Piękne po-
dwórko i fajne panie. Zawsze jest 
tutaj wesoło – śmieją się.

A dorośli? Oferta dla nich 
jest równie bogata. Uczą się tu-
taj języków, obsługi komputera, 
a na siłowni poprawiają swoją 
kondycję. Wychodzą do kina, 
teatru, jeżdżą na wycieczki. Spo-
tykają się ze znajomymi i oczy-
wiście z ciekawymi ludźmi. Jest 
to dla nich drugi dom. Wcześniej 
spotykali się w Środowiskowym 
Centrum Integracji, czyli w Wil-
li Bolka przy ul. Chrobrego, skąd 
przeszli na Kościelną.

Artur Kowalski prowadzi 
dla osób starszych zajęcia z in-
formatyki: - Dla wielu z nich 
otworzył się świat informa-
tyczny. Nauczyli się posługiwać 
komputerem. Serfują w sieci, 
dokonują opłat – cieszy się pan 
Artur.

Pobyt dorosłych i dziecia-
ków pod jednym dachem ma też 
swoje bardzo dobre strony. Tutaj 
nawiązują się więzy międzypo-
koleniowe. – Otwarci jesteśmy 
też na współpracę z naszymi są-
siadami - dodaje pani dyrektor. 
– Planujemy wspólne imprezy 
integracyjne.

W inauguracji Centrum 
wzięli udział m.in.: prezydent 
Legnicy Tadeusz Krzakowski, 
zastępcy i współpracownicy pre-
zydenta, starosta powiatu Adam 
Babuśka, budowniczowie obiek-
tu i mieszkańcy miasta.

Przypomnijmy, że Centrum 
Integracji Społecznej powstało 
w ramach Lokalnego Programu 
Rewitalizacji na lata 2015–2020. 
To kolejna inwestycja na Kar-
tuzach, dzięki której zdecydo-
wanie poprawiła się jakość życia 
mieszkańców.

Prace przy tworzeniu CIS 
rozpoczęły się na początku mi-
nionego roku. Wykonano m.in.: 
remont dachu, położono ocie-
plenie na ścianie budynku od 
strony podwórza, wymieniono 
stropy wewnątrz budynku, wy-
konano szyb windy i wiele in-
nych prac konstrukcyjnych. Na 
zewnątrz powstał plac zabaw, 
boisko do siatkówki i koszyków-
ki, siłownia plenerowa, parking, 
podjazdy dla niepełnospraw-
nych. Koszt to ponad 6,2 mln zł. 
Urząd Marszałkowski przyznał 
Legnicy ze środków unijnych 
dotację na tę inwestycję w wyso-
kości 3,5 mln zł. Z budżetu pań-
stwa dodatkowo otrzymaliśmy 
ponad 328 tys. zł.

Budowa Centrum jest od-
powiedzią na postulaty zgłasza-
ne przez mieszkańców miasta w 
ramach konsultacji społecznych, 
prowadzonych w związku z 
opracowaniem Lokalnego Pro-
gramu Rewitalizacji dla Miasta 
Legnicy na lata 2015–2020.

Źródło: Urząd Miasta  
w Legnicy

Stoiska przygotowali:
•	Powiatowy Urząd Pracy w 

Złotoryi
•	Centrum Aktywizacji Zawo-

dowej PUP Złotoryja (porad-
nictwo zawodowe / doradca 
zawodowy)

•	Powiatowy Ośrodek Dosko-
nalenia Nauczycieli i Porad-
nictwa Psychologiczno-Pe-
dagogicznego w Złotoryi 
(poradnictwo zawodowe / 
doradca zawodowy)

•	Centrum Informacji i Plano-
wania Kariery Zawodowej w 
Legnicy

•	EURES
•	Ochotniczy Hufiec Pracy, 

Centrum Edukacji i Pracy 
Młodzieży z Legnicy

•	Cech Rzemiosł Różnych w 
Złotoryi

•	Dolnośląski Zakład Dosko-
nalenia Zawodowego, OKZ w 
Złotoryi

•	Liceum Ogólnokształcące im. 
Jana Pawła II w Złotoryi

•	Zespół Szkół Zawodowych 
im. mjra H. Sucharskiego w 
Złotoryi

•	Państwowa Wyższa Szkoła 
Zawodowa im. Witelona w 
Legnicy

•	ATUT Lider Kształcenia w 
Legnicy

•	Punkt Informacyjny Funduszy 
Europejskich z Jeleniej Góry

•	KARMAK ze Złotoryi
•	PIEKARNIA Anna i Grze-

gorz Baran ze Złotoryi

•	P.P.H.U. DACH-SYSTEM 
Jarosław Ślufik z Sokołowca

•	VITBIS POLSKA ze Złoto-
ryi

•	Zakład Fryzjerski Sylwia Wi-
śniewska ze Złotoryi

•	Exact System z Legnicy
•	Powiatowa Stacja Sanitarno

-Epidemiologiczna w Złoto-
ryi

•	Przychodnia Rejonowa w 
Złotoryi

•	Komenda Powiatowa Policji w 
Złotoryi

•	Komenda Powiatowa Straży 
Pożarnej w Złotoryi

•	Amazon w Okmianach / Ko-
munikacja Plus

•	Stowarzyszenie Nasze RIO, 
Centrum Wolontariatu, Pra-
cownia Orange w Złotoryi

•	Wojskowa Komenda Uzupeł-
nień w Bolesławcu

•	Schneider Pojemniki Trans-
portowe w Złotoryi

•	Pierogarnia „Anielskie Smaki" 
w Złotoryi

•	Gazeta Złotoryjska
•	Lena Wilków Sp. z o.o. w 

Wilkowie

W tym roku organizatorzy 
rozszerzyli "Aleję Odkrywania 
Talentów", czyli specjalnie przy-
gotowane stanowiska, na któ-
rych będzie można spróbować 
swoich sił, wykonując np. zada-
nia manualne lub wziąć udział w 
profesjonalnych testach dorad-
czych i poznać dokładnie swoje 
predyspozycje zawodowe.

Podczas Targów będą się 
odbywały: pokaz filmów i wy-
stawa prac plastycznych zgło-
szonych na zorganizowane 
przez PUP konkursy powiatowe 
z okazji XI OTK 2019.

Patronat honorowy nad XI 
Ogólnopolskim Tygodniem 
Kariery objęły Ministerstwa: 
Ministerstwo Edukacji Narodo-
wej oraz Ministerstwo Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej.

Patronat honorowy nad 
Targami objął Starosta Złoto-
ryjski, Pan Wiesław Świerczyń-
ski

Koordynator krajowy: Sto-
warzyszenie Doradców Szkol-
nych i Zawodowych RP

Targi pracy w Złotoryi
Już w piątek – 25.10.2019 r, 
od 10:00 do 13:00 zaprasza-
my do Złotoryjskiego Ośrod-
ka Kultury i Rekreacji na 
Targi Edukacyjno-Zawodo-
we (targi pracy) z okazji XI 
Ogólnopolskiego Tygodnia 
Kariery. Powiatowy Urząd 
Pracy w Złotoryi zaprosił 
30 Wystawców do przygo-
towania i przeprowadzenia 
prezentacji stanowisk pracy 
(„interaktywne prezentacje" 
ukazujące specyfikę pra-
cy w zawodzie, np. ubiór, 
wykorzystywane narzędzia, 
produkty, proces produkcji, 
wyniki pracy). Pracodawcy 
udostępnią oferty pracy.

- Jeszcze niedawno ten bu-
dynek był ruiną. Niektórzy 
twierdzili, że do wyburzenia. 
Jednak podjęliśmy wyzwanie 
i udało się. Mamy piękny i 
funkcjonalny obiekt, służący 
mieszkańcom Kartuz i innych 
dzielnic miasta – mówi prezy-
dent Tadeusz Krzakowski.

Miejsce, w którym tętni życie

R
EK

LA
M

A

R
EK

LA
M

A

R
EK

LA
M

A



Są w Polsce miejsca, 
gdzie wieją wiatry silniejsze 
niż tutaj. Ale – jak dowodzi 
Robert Stankiewicz z biura 
prasowego spółki Polenergia 
S.A. - silniejszych nie po-
trzeba. Tutejsze wystarczają, 
by poruszać nowoczesny-
mi turbinami Vestas V90 o 
mocy 2 MW oraz generować 
pokaźne wolumeny energii 
elektrycznej. 

Zielonej, czystej energii, 
którą ludzie na całym świe-
cie doceniają tym bardziej, 
im mocniej dokucza im smog 
i ocieplenie klimatu. Dzię-
ki inwestycji w dwie farmy 
wiatrowe w Łukaszowie i 
Modlikowicach w ciągu 8 lat 
możliwe stało się uniknięcie 
zanieczyszczeń na poziomie 
ponad 830 tys. ton dwutlen-
ku węgla, 800 ton dwutlenku 
siarki, 800 ton tlenków azotu, 
280 ton tlenku węgla i 50 ton 
pyłu zawieszonego.

Korzyści można też prze-

liczyć na konkretne pienią-
dze, bo dzięki wiatrakom, 
gmina Zagrodno znacząco 
zwiększyła swoje dochody z 
podatku. W 2011 roku, przy 
okazji rozpoczęcia działal-
ności, właściciel farm dodat-
kowo obsypał ją prezentami. 
Za ok. 100 tys. zł kupił busa 
dla Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Zagrodnie. 
Wsparł pieniędzmi jednostki 
OSP, kluby sportowe, zespół 
folklorystyczny Swojacy i pa-
rafię, która akurat zabierała 
się za remont dachu zabytko-
wego kościoła. 

Inaczej niż przy więk-
szości wiatrowych inwesty-
cji na Dolnym Śląsku, te w 
gminie Zagrodno powstały 
praktycznie bez przeszkód. 
Inwestor szybko dogadał 
się z samorządem, uzyskał 
dofinansowanie ze środków 
unijnych, rozstrzygnął prze-
targ na dostawę turbin, zrobił 
drogi dojazdowe i postawił 
swoje siłownie. Budowie nie 
towarzyszyły żadne protesty. 
Przeciwnie, liczące 150 me-
trów wysokości kolosy od po-
czątku stały się turystyczną 
atrakcją, wrosły w jej pejzaż. 
Przy wiatrakach zatrzymują 
się samochody i rowerzyści. 
Nowożeńcy przyjeżdżają tu 
po ślubie na sesje zdjęciowe. 
Od 4 lat gmina Zagrodno 
organizuje charytatywny 
bieg między wiatrakami, pro-

mując jednocześnie ruch na 
świeżym powietrzu i zieloną 
energię.

Na farmę w Łukaszowie 
składa się 17 siłowni o łącz-
nej mocy 34 MW. Modliko-
wicka jest nieco mniejsza – 
złożona z 12 siłowni o mocy 
24 MW. Robert Stankiewicz 
podkreśla, że duńska firma 
Vestas, która wyprodukowała 
i zainstalowała turbiny w obu 
lokalizacjach, jest światowym 
liderem w tej dziedzinie. To 
gwarancja najwyższej jakości 
i sprawnego serwisu. 

- Sądzimy, że będą eks-
ploatowane co najmniej 
do lat 40-tych XXI wieku. 
Liczmy, że przez kolejne 
dwadzieścia kilka lat obie 
farmy wyprodukują jeszcze 
2500 - 3000 GWh energii 
elektrycznej – mówi Robert 
Stankiewicz. 

Oglądane z dołu turbiny 
wyglądają kosmicznie. Ich 
naszpikowane elektroni-
ką, połyskujące czerwonym 
światłem gondole zostały 
osadzone na wieżach wyso-
kich na 105 metrów. Łopaty, 
których zadaniem jest złapa-
nie wiatru, zataczają kręgi o 
promieniu 45 metrów. Gdy 
zaczyna wiać z innej strony, 
jak w synchronicznym tań-
cu, wszystkie równocześnie 
zmieniają pozycję. A skąd 
bierze się prąd? To proste. 
Poruszając łopatami wirni-

ka wiatr wytwarza energię 
kinetyczną, którą wystarczy 
dostarczyć do generatora, by 
zamieniła się w energię elek-
tryczną. Aby efekt był lepszy, 
w turbinie wiatrowej pomię-
dzy wałem śmigła a genera-
torem montuje się przekład-
nie, które zwiększają ilość 
obrotów. 

Przy wieżach regularnie 
można zobaczyć samochody 
serwisantów. Konserwacja 
elektrowni wiatrowych pole-
ga na wykonywaniu niezbęd-
nych przeglądów i wymian 
elementów, które się zuży-
wają (części, smarów, ole-
jów) – zgodnie z zaleceniami 
producenta turbin. Ponadto 
specjaliści systematycznie 
sprawdzają stan technicz-
ny farm, usuwają awarie lub 
usterki jak np. uszkodzenia 
łopat po uderzeniach pioru-
nów...

Farmy wiatrowe w Mo-
dlikowicach i Łukaszowie 
nie są jedynymi w gminie 
Zagrodno. Trzy kolejne wia-
traki o mocy 3MW powsta-
ły kilka lat temu w rejonie 
Jadwisina i Radziechowa. 
Wiatr, jaki ostatnio wieje  z 
Europy, znów sprzyja takim 
inwestycjom, a polski rząd 
deklaruje, że chce wspierać 
zieloną energię. 

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI

ZAGRODNO
DAJE SIĘ POZNAĆ
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Gmina z dobrą energią
Od 2012 roku wiatry wiejące 
nad gminą Zagrodno obraca-
ją 29 turbin na należących do 
Polenergii farmach wiatro-
wych w Łukaszowie i Modli-
kowicach – pierwszych, jakie 
powstały na Dolnym Śląsku. 
Wyprodukowały już ponad 1 
000 GWh energii elektrycz-
nej. To tyle, ile w 8 lat zuży-
wa 60 tysięcy gospodarstw 
domowych. 



Było bardzo uroczyście. 
Przy stołach w sali rycerskiej 
zasiedli pracownicy Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w 
Zagrodnie na czele z dyrek-
tor Małgorzatą Szewczyk. Z 
zaproszenia na zamek sko-
rzystali również radna dol-
nośląskiego sejmiku Jadwiga 
Szeląg, starosta powiatu zło-
toryjskiego Wiesław Świer-
czyński, wicestarosta Rafał 
Miara, radni i sołtysi z tere-
nu gminy.

Wójt Karolina Bardow-
ska mówiła o tym, że współ-
czesna szkoła musi budować 
trwałe i silne podstawy, dzię-
ki którym młody człowiek 
będzie w stanie odnaleźć 
się w skomplikowanej rze-
czywistości pełnej medial-
nego zgiełku, chaosu, czy 
polifonii rozmaitych, często 
sprzecznych idei. - Szko-
ła powinna być bastionem 
prawdziwych wartości, któ-

re nadają sens kulturze oraz 
ludzkiemu życiu. Musi ona 
wpajać uczniom wielkie idee 
takie jak: Ojczyzna, wolność, 
miłość czy mądrość - prze-
mawiała wójt Zagrodna. - 
To nauczyciele odgrywają 
rolę autorytetów i mistrzów 
kształtujących postawy mło-
dego pokolenia, pokazują-
cych, jak żyć w dzisiejszym 
świecie, który wydaje się 
wrogi wobec wartości, o któ-
rych często mówi się, że są 
„niemodne” i „niedzisiejsze”. 
Świadczy to o szczególnym 

posłannictwie oraz roli spo-
łecznej tych, którzy te war-
tości urzeczywistniają swoją 
codzienną pracą.

Starosta Wiesław Świer-
czyński podziękował nauczy-
cielom za zaangażowanie 
w proces wychowawczy, za 
otwieranie przed młodzieżą 
nowych horyzontów wiedzy, 
budzenie zapału i energii do 
podejmowania twórczych 
przedsięwzięć.

Nagrodami Wójta Gmi-
ny Zagrodno zostali w tym 
roku wyróżnieni: Dorota 

Pląskowska-Grodzki,   Ja-
dwiga Rojecka-Bałut, Da-
nuta Wyciślak, Beata Go-
rączka, Joanna Małysz, 
Bożena Sienkiewicz, Maria 
Pyra, Barbara Marciniak, 
Michał Hołownia i Robert 
Kiełbasa

Dużo radości wywołał 
też występ Marcina Gogo-
łowicza - iluzjonisty znane-
go m.in. z programu TVN 
"Mam talent".

Oprac. PEKA
FOT. URZĄD GMINY 

W ZAGRODNIE
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Magiczny dzień dla nauczycieli
Wójt Karolina Bardowska za-
prosiła nauczycieli z gminy 
Zagrodno na odświętnie ude-
korowany zamek Grodziec. 
Podczas uroczystej gali z 
okazji Dnia Edukacji Naro-
dowej wręczyła 10 nagród 
za wybitne zasługi w pracy 
dydaktyczno – wychowaw-
czej, opiekuńczej i pozasz-
kolnej. Miłą niespodzianką 
dla uczestników spotkania 
był pokaz iluzjonisty.



W defiladzie wezmą 
udział wszystkie jednostki 
OSP działające na terenie 
gminy: OSP Zagrodno, OSP 
Grodziec, OSP Olszanica, 
OSP Brochocin, OSP Ra-
dziechów oraz OSP Woj-
ciechów. Należące do nich 
wozy bojowe zbiorą się pod 
urzędem gminy, a potem w 
zwartym szyku, na sygna-
le, z włączonymi światłami, 
udekorowane biało-czerwo-

nymi flagami objadą wieś po 
wsi, aby uczcić 101. rocznicę 
odzyskania przez Polskę nie-
podległości. Warto przyje-
chać za nimi do Zagrodna 
na dalszą część obchodów 
11 Listopada. Po defiladzie 
pojazdów, pod urzędem ufor-
muje się korowód złożony 
ze strażaków-ochotników, 
członków drużyn młodzie-
żowych, mieszkańców i za-
proszonych gości. Razem 
przemaszerują do kościoła 
parafialnego w Zagrodnie, 
gdzie zostanie odprawio-
na uroczysta msza święta za 
Ojczyznę. Po nabożeństwie 
na wszystkich czekać będzie 
kawa, herbata i słodki poczę-

stunek w świetlicy.
Pomysł na takie obcho-

dy Święta Niepodległości 
zrodził się spontanicznie 
rok temu. Drużyny OSP w 
krótkim czasie zdołałały się 
skrzyknąć i zamanifestować 
swój patriotyzm w oryginal-
ny, niespotykany nigdzie in-
dziej sposób. Ta oddolna ini-
cjatywa strażaków tak bardzo 
zachwyciła mieszkańców i 
władze gminy, że tegoroczną 
defiladę ujęto w oficjalnym 
kalendarzu imprez. Trudno 
wyobrazić sobie 11 Listopada 
bez takiej atrakcji.

FOT. FACEBOOK/ OSP 
GRODZIEC 

- To lekcja historii tej 
ziemi. Okazja, by na przy-
kład przywołać pamięć 
mieszkańców leśniczów-
ki zabitych przez Sowie-
tów po ucieczce Herberta 
Dirksena z zamku - mówi 
Wiesław Surówka. Piękna 
pogoda sprzyjała aktyw-
nemu wypoczynkowi na 
świeżym powietrzu, a za-
sypany złotymi liśćmi Gro-
dziec wyglądał przepięknie. 
Zgodnie z zachętą organi-

zatorów na wędrówkę zgło-
siły się całe rodziny, często 
z psami.

Grupa wyruszyła z 
zamku w dół, obok siedem-
nastowiecznego kościoła 
Narodzenia Najświętszej 
Marii Panny, wzdłuż zało-
żonej ok. 1740 roku alei li-
powej, pod ukryte w chasz-
czach ruiny wapiennika 
i upadową, którą górnicy 
kopalni Konrad w Iwinach 
schodzili pod ziemię po 
rudę miedzi. Po drodze 
Wiesław Surówka opowia-
dał o fascynującej historii 
wioski. Trasę wytyczono 
obok leśniczówki i remizy, 
przez Mniszą Górę i Wi-
tanówkę, ale ponieważ dla 
najmłodszych piechórów 
10-kilometrowy marsz oka-
zał się zbyt wyczerpujący, 
pętlę nieco skrócono. Były 

obiecane kiełbaski z ogni-
ska i gorąca grochówka. 
Każdy uczestnik dostał od 
strażaków z Grodźca pa-
miątkowy dyplom.

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR  

KANIKOWSKI

Strona 7październik 2019 ZAGRODNO DAJE SIĘ POZNAĆ

BROCHOCIN – GRODZIEC – JADWISIN – ŁUKASZÓW – MODLIKOWICE 
- OLSZANICA – RADZIECHÓW – WOJCIECHÓW – UNIEJOWICE - ZAGRODNO

Lekcja historii 
dookoła Grodźca

Jedyna taka w Polsce defilada
Z okazji Święta Niepodległo-
ści 11 listopada przez wszyst-
kie miejscowości gminy Za-
grodno przejedzie defilada 
pojazdów Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych.

Ponad setka piechurów w 
różnym wieku - od kilkulet-
nich szkrabów po seniorów 
- wzięła w niedzielę udział 
w II Marszu Historycznym po 
Grodźcu. Ich przewodnikiem 
był naczelnik Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Grodźcu i 
regionalista Wiesław Surów-
ka.



Od średniowiecza wśród 
prostego ludu krążyły powta-
rzane ze zgrozą opowieści o 
sabatach, na których czarowni-
ce spółkują z szatanem. Nigdy 
nie brakowało takich, którzy 
widzieli je, jak leciały ściska-
jąc udami kije od mioteł. Nie 
tylko same wiedźmy, ale też 
przedmioty posmarowane ich 
magiczną maścią unosiły się 
w powietrze. W „Mistrzu i 
Małgorzacie” Michaiła Bułha-
kowa lata nawet zamieniony 
w wieprza ponurak Mikołaj 
Iwanowicz. Natasza, służąca 
Małgorzaty, wtarła mu odro-
binę diabelskiego specyfiku w 
czoło, naga wskoczyła na świń-
ski grzbiet i pognała za swą pa-
nią na bal u szatana. Oburzony  
takim traktowaniem Mikołaj 
Iwanowicz prosił później Behe-
mota, aby „w celu okazania żo-
nie” wydano mu zaświadczenie, 
gdzie spędził noc. „Zaświadcza 
się niniejszym, że okaziciel ni-
niejszego zaświadczenia, Mi-
kołaj Iwanowicz, spędził wyżej 
wymienioną noc na balu u sza-
tana gdzie został zaangażowany 
jako środek lokomocji... otwórz, 
Hella, nawias, a w nawiasie na-
pisz "wieprz".” - podyktował 
potulnie Behemot.

Wiele mil w powietrzu
A co się dzieje z twardo stą-

pającym po ziemi naukowcem 
po posmarowaniu jego czoła i 
pach maścią czarownic? Odpo-
wiedź przynosi wydane w Stut-
tgardzie dzieło „Die Hexen und 
ihre Welt” autorstwa hiszpań-

skiego antropologa Julio Caro 
Baroja. Will-Erich Peuckert 
dopisał do niego wstęp i jeden 
rozdział, w którym wspomina 
szalony eksperyment. Poddał 
się mu się razem z przyjacielem 
w 1927 roku, najprawdopodob-
niej podczas studiów we Wro-
cławiu. „Śniliśmy dzikie sny” 
- zapisał Peuckert. - „Przed mo-
imi oczami tańczyły potwornie 
zniekształcone ludzkie twarze. 
Nagle poczułem, że lecę wiele 
mil w powietrzu. Wielokrotnie 
wznosiłem się i opadałem. W 
końcowej fazie miałem wizję 
orgiastycznej uczty pełnej gro-
teskowego wyuzdania”. 

Maść do latania
Sen o locie trwał 20 go-

dzin. Peuckert i jego przyjaciel 
omal nie przypłacili ekspery-
mentu życiem. Obudzili się 
odwodnieni, z wyschniętymi 
ustami. I bólem głowy jak po 
całonocnym pijaństwie, choć do 
przyrządzenia maści  do latania 
nie używa się alkoholu. Jeśli na-
ukowcy postępowali zgodnie z 
recepturą della Porty, to do ko-
ciołka z rozgrzanym tłuszczem 
wrzucili raczej sprowadzany z 
Chin iaogulan, odwar z pestek 
brzoskwini, silnie trujący sza-
lej, sok krzewu maniokowego, 
„treść laurową, której odrobina 
wpuszczona do ucha lub na ję-
zyk zabija jak piorun”, korzeń 
halucynogennego bielunia-
dziędzierzawy, jad żmii, krew 
nietoperza i końską spermę. 
Stop! Trzy ostatnie składniki 
pewnie sobie darowali, bo w od-
różnieniu od silnych ziołowych 
środków psychoaktywnych to 
wyłącznie dodatek „dla smaku” 
- ma siać grozę, robić wrażenie 
czarnej magii i w ten sposób od-
stręczać przypadkowe osoby od 
używania maści. 

Noc Walpurgii 
Zgodnie z germańskimi 

mitami, w Noc Walpurgii - z 
30 kwietnia na 1 maja – cza-
rownice w całych Niemczech 
nacierały się taką lub podobną 
maścią, aby dotrzeć na dorocz-
ny sabat w górach Harz, gdzie 
diabeł odcisnął w skale swe ko-
pyto. Może dlatego niemieccy 
biografowie chętne podkreślają, 
że Will-Erich Peuckert pojawił 
się na świecie krótko po Nocy 
Walpurgii, 11 maja 1895 roku. 
Dość prozaicznie zabrzmi w 
tym kontekście informacja, że 

był synem urzędnika poczto-
wego, a nie diabła i czarowni-
cy. Dzieciństwo spędził we wsi 
Töppendorf. Tajemniczej. Dziś 
zostało po niej nieco zmursza-
łych fundamentów i kilkanaście 
rozrzuconych wśród pól go-
spodarstw tworzących kolonię 
Garnczary, część długiej jak 
końska kiszka Olszanicy. Przy 
głównej drodze przetrwał też 
pomnik upamiętniający sześciu 
miejscowych chłopaków, którzy 
polegli w I wojnie światowej. 

Wór schwenckfeldystów
Dr Przemysław Wia-

ter - kustosz Domu Carla i 
Gerhardta Hauptmannów w 
Szklarskiej Porębie – jest prze-
konany, że to tutaj ukształto-
wały się niezwykła wyobraźnia 
i wrażliwość Peuckerta. „Na 
przedgórzu śląskich gór, pośród 
chłopskich osad Muszyny, Ra-
dziechowic, Okmian, Radzie-
chowa, Olszanicy, Zagrodna i 
Jurkowa (…) marzyciele i sek-
ciarze wyrastali jak grzyby po 
deszczu i nie dawali się wytępić” 
- przypomina dr Wiater, cytu-
jąc fragment rozprawy Johanna 
Christopha Hoffbauera o Peuc-
kercie. Biegając po łąkach, chło-
piec musiał nie raz zapatrzeć 
się na stożek Ostrzycy, o który 
– jak głosi śląska legenda – za-
haczył szatan, gdy czterysta lat 
temu niósł w worze do piekła 
wyznawców mistyka i teologa 
Caspara Schwenckfelda. Babka 
opowiadała mu, jak przez dziu-
rę w worku schwenkfeldyści 
powyskakiwali na ziemię i roz-
pierzchli się po okolicy. Diabeł 
dał uciekinierom spokój, ale lu-
dzie nie, więc na skutek jezuic-
kich prześladowań cała wspól-
nota wyemigrowała do Stanów 
Zjednoczonych, gdzie trwa po 
dziś dzień. 

Luftwaffe i lewitowanie
Will-Erich Peuckert dostał 

staranne wykształcenie. Rodzi-
ce posłali chłopca do prywatnej 
szkoły podstawowej w Kowa-
rach, a potem do seminarium 
pedagogicznego w Bolesław-
cu. Gdy je ukończył, wybuchła 
I wojna światowa i jak wielu 
rówieśników – jak Reinhold, 
Gustav, Johann, Willi, Oskar i 
Herman z pomnika w Garn-
czarach – dziewiętnastoletni 
Will-Erich Peuckert został 
zmobilizowany na front. Słu-
żył w służbach meteorologicz-

nych Luftwaffe. Krótko. Ran-
ny, trafił na rekonwalescencję 
do uzdrowiska w Świeradowie 
Zdroju, a następnie przez 6 lat 
uczył w szkole podstawowej we 
wsi Wielka Izera. Już w tam-
tym okresie silnie pociągały go 
astrologia, alchemia, magia, zie-
larstwo, wiedza hermetyczna i 
heretyckie kulty. Przemierzając 
Karkonosze, chłonął legendy 
o walońskich poszukiwaczach 
skarbów oraz śląskich misty-
kach z epoki renesansu. Jeden 
z nich – Hans Rischmann, pro-
rok ze Staniszewa – wygłaszając 
swe przepowiednie lewitował 
nad szczytem Witoszy. Opo-
wiadano, że gdy w Rischmanna 
wstępował duch, jego ciało na-
wet przyduszone głazem, potra-
fiło unieść się w powietrze.

Politycznie niewiarygodny
Trzynaście lat, od 1922 do 

1935 roku, spędził Peuckert we 
Wrocławiu. Studiował germa-
nistykę, historię i archeologię, 
a potem wykładał w Akademii 
Pedagogicznej i na uniwersyte-
cie. Książki oraz artykuły, któ-
re publikował, zbudowały mu 
pozycję wybitnego ludoznawcy, 
jednego z największych badaczy 
europejskich baśni i legend. W 
1932 roku Uniwersytet Wro-
cławski przyznał mu tytuł pro-
fesora. Will-Erich Peuckert 
nie miał jeszcze wówczas na-
wet czterdziestki. Pochłaniało 
go uniwersum śląskich mitów, 
wymykające się przyuczonemu 
do racjonalizmu rozumowi. 
A jednocześnie z każdym ro-
kiem profesor Peuckert coraz 
dobitniej sygnalizował dystans 
od szaleństwa opanowującego 
III Rzeszę po dojściu Adolfa 
Hitlera do władzy. Nieufność 
nazistów wzbudziła wydana w 
1931 roku praca „Volkskun-
de des Proletariats”, w której 
krytycznie oceniał warunki ży-
cia wrocławskich robotników. 
Wbrew propagandzie III Rze-
szy,  w kolejnych publikacjach 
Will-Erich Peuckert z szacun-
kiem odnosił się do kultury i 
tradycji żydowskiej. Zadenun-
cjowany ministrowi nauki jako 
„politycznie niewiarygodny”, 13 
maja 1935 roku został usunięty 
z uniwersytetu i pozbawiony 
prawa do wykładania na jakiej-
kolwiek niemieckiej uczelni.

 
Księgi zakazane
Wrócił wówczas w swe ro-

dzinne Pogórze Kaczawskie, 
zaszył się w Leszczynie koło 
Złotoryi, oddał bez reszty pra-
cy naukowej i literackiej. Pisał 
dużo - o mrocznej, pogańskiej 
podszewce ludowych zwycza-
jów i obrzędów, o białej i czarnej 
magii, o naukach tajemnych, sa-
batach czarownic, diabłach, de-
monach, ale też o fascynujących 
ludziach, którzy mieli odwagę 
poddawać w wątpliwość po-
rządek świata. Will-Erich Pe-
uckert jest autorem monografii 
braci Grimm, lekarza-poety 
Angelusa Silesiusa, Paracelsusa, 
Mikołaja Kopernika, pisarza 
Sebastiana Francke. To, co pisał, 
było tak wywrotowe, że w 1942 
roku Ministerstwo Kultury III 
Rzeszy wciągnęło jego książki 
na indeks i surowo zakazało ich 
recenzowania. 

Baśń o Peuckercie
Łatwość, z jaką Peuckert 

przez całe swe życie unosił się 
ponad ziemię, długo pozwalała 
mu ignorować straszliwą woj-
nę, jaką Niemcy wydali światu. 
W końcu podeszła jednak pod 
próg jego domu. Zimą 1945 
roku starzy ludzie w okolicach 
Trupienia (Trumiennej Góry) 
płonęli w stodołach i ginęli pod 
artyleryjskim ostrzałem. 12 lu-
tego, gdy Rosjanie wkraczali do 
Wilkowa i Złotoryi, Will-E-
rich zostawił wszystko łącznie 

z bezcennym księgozbiorem, 
zabrał żonę uciekł do lasu. W 
plecaku mieli tylko chleb, reszt-
kę świątecznej pieczeni i odro-
binę bielizny na zmianę. Wtedy 
ostatni raz widział Śląsk na wła-
sne oczy. 

Szczęśliwie zdołali prze-
drzeć się z Gertrudą na zachód, 
ale w powojennych Niemczech 
Peuckert długo nie potrafił 
znaleźć dla siebie miejsca. W 
końcu został „profesorem od 
czarownic” („Hexenprofesor”) 
na uniwersytecie w Getyndze, 
gdzie do 1959 roku kierował 
katedrą etnologii i duchowo-
ści. Ostatnie lata życia spędził 
w osamotnieniu w wiejskiej 
chacie w Mühltal koło Darm-
stadt. Za sprawą takich aneg-
dot, jak tamta młodzieńcza o 
narkotycznej podróży na sabat, 
wydaje się dziś postacią z baśni, 
kimś pokrewnym lewitującemu 
Rischmannowi ze Staniszewa 
lub nieziemskiemu Angelusowi 
Silessiusowi. Kimś jak bohate-
rowie ludowych legend i podań, 
które spisywał aż do śmierci. 

Zmarł dokładnie pół wie-
ku temu, 25 października 1969 
roku. Choć kto wie, może tylko 
znów wtarł cudowną maść w 
pachy i poleciał śnić w stronę 
swoich Garnczar. 

Piotr Kanikowski
FOT. WIKIMEDIA.ORG
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Etnolog na sabacie czarownic 
Do podniebnych lotów wiedź-
my używały magicznej maści. 
Jej receptura ocalała dzięki 
włoskiemu lekarzowi Janowi 
Baptyście della Porta, który 
pod koniec XVI wieku ryzyku-
jąc życie spisał ją w blasku 
inkwizycyjnych stosów. Trzy 
wieki później i tysiąc kilome-
trów dalej we wsi Töppendorf, 
która dziś jest częścią Olsza-
nicy, urodził się człowiek, 
który odtworzył czarodziejskie 
smarowidło z zapisków della 
Porty. Wtarł maść w swoje 
ciało i – jak zapewnia – od-
leciał na sabat czarownic. 
Nazywał się Will-Erich Peuc-
kert. Był etnologiem, jednym 
z najwybitniejszych badaczy 
europejskich tradycji ludo-
znawczych, jacy kiedykolwiek 
chodzili po Ziemi.
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Paweł F. jest jedenastą osobą 
aresztowaną w śledztwie pro-
wadzonym przez Wydział do 
Spraw Przestępczości Gospo-
darczej Prokuratury Okręgowej 
w Legnicy. Śledztwo dotyczy 
nielegalnej wytwórni wyrobów 
tytoniowych pod Głogowem. 
Funkcjonariusze Straży Gra-
nicznej weszli do niej 3 września. 
Zatrzymali czterech Polaków, 
pięciu obywateli Paragwaju i 
jednego Brazylijczyka.

Paweł F. ma postawione 
dwa zarzuty. Pierwszy to udział 
w zorganizowanej grupie prze-
stępczej mającej na celu popeł-
nianie przestępstw i przestępstw 
karno-skarbowych związanych 
z nielegalną produkcją i wpro-
wadzaniem do obrotu wyro-
bów tytoniowych oznaczonych 

podrobionymi znakami towa-
rowymi oraz bez oznaczenia 
znakami skarbowymi akcyzy. 
Drugi zarzut to wytwarzanie w 
celu wprowadzenia do obrotu, 
wspólnie i w porozumieniu z 
innymi osobami, wyrobów ty-
toniowych wielkiej wartości w 
postaci papierosów i krajanki 
tytoniowej z podrobionym zna-
kiem towarowym oraz wbrew 
przepisom Ustawy o podatku 
akcyzowym. Skarb Państwa 
stracił na jego działalności nie 
mniej niż 15 milionów złotych.

- Podejrzany Paweł F. to 
mieszkaniec jednej ze wsi w 
powiecie legnickim - informuje 
prokurator Lidia Tkaczyszyn, 
rzeczniczka Prokuratury Okre-
gowej w Legnicy. - Jego rola w 
przestępczym procederze pole-
gała miedzy innymi na wynaję-
ciu hali przemysłowej, w której 
umieszczono linię do nielegalnej 
produkcji papierosów i opła-
caniu tego wynajmu. Czynił to 
pod pozorem prowadzenia wła-
snej działalności gospodarczej.

16 października 2019 roku 
prokurator skierował do Sądu 
Rejonowego w Legnicy wnio-
sek o tymczasowe aresztowanie 
Pawła F. Sąd umieścił biznes-
mena na trzy miesiące w areszie. 
Śledztwo jest w toku. Ma cha-
rakter rozwojowy.

Piotr Kanikowski

W miejscowościach Bren-
nik i Wysocko w gminie Zło-
toryja kontynuowane są prace 
polegające na zawieszeniu prze-
wodów dla budowanej linii 400 
kV Mikułowa – Czarna. Jak 
informuje Marek Ignar, linia 
będzie dostarczać energię elek-
tryczną do 3 mln odbiorców na 
Dolnym Śląsku. Wykonawca 
przygotowuje się do zawiesze-
niu przewodów na słupach, 
które latem zamontowano- nie 
bez przeszkód - na polu Leszka 
Kardasza. I tak jak wtedy rolnik 
nie pozwalał zniszczyć czekają-
cej na żniwa pszenicy, tak teraz 
sprzeciwia się zdeptaniu posia-
nego w jej miejscu rzepaku. Trzy 
dni temu pogonił pracowników 
firmy, która wjechała samocho-

dami na jego pole i rozkładała 
drewniane płyty, po których 
miał się poruszać ciężki sprzęt 
potrzebny do naciągania prze-
wodów. Być może spodziewając 
się powtórki problemów sprzed 
kilku miesięcy, wykonawca li-
nii wynajął dwie firmy ochro-
niarskie, które zjechały już pod 
Brennik dla zabezpieczenia te-
renu budowy.  Ochroniarze w 
odblaskowych kamizelkach krę-
cą się przy rzepaku. Na Leszka 
Kardasza działa to jak czerwona 
płachta na byka.

- Firma budująca linię ma 
prawo poruszać się tylko po 
gruncie pod słupami, z którego 
zostałem wywłaszczony przez 
wojewodę dolnośląskiego - 
mówi rolnik. - Reszta pola jest 
moja. Każde wejście na mój 
grunt powinni dzień lub dwa 
dni wcześniej uzgodnić ze mną, 
pokazać front robót, dogadać 
szczegóły.

Marek Ignat przekonuje, 
że tak właśnie postępują: - 11 
października br. przedstawicie-
le wykonawcy ustalili z właści-
cielem nieruchomości miejsce, 
w którym zostaną rozłożone 
płyty umożliwiające dojazd do 
stanowiska słupowego. Zgodnie 
z prośbą właściciela zostały one 
ułożone w taki sposób, aby do 
minimum ograniczyć ingerencję 

na działce. Zajęto jedynie frag-
ment pola niezbędny do prowa-
dzenia prac. Właścicielowi pola 
zostanie wypłacona stosowna 
rekompensata finansowa - łago-
dzi sytuację Marek Ignat. Pod-
kreśla, że inwestycja jest pro-
wadzona legalnie, w oparciu o 
decyzję o pozwoleniu na budo-
wę, wydawaną przez Wojewodę 
Dolnośląskiego na podstawie 
Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o 
przygotowaniu i realizacji stra-
tegicznych inwestycji w zakresie 
sieci przesyłowych oraz Ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 
Budowlane. Przewody zostaną 
rozwieszone zgodnie z zatwier-
dzonymi projektami budow-
lanymi oraz obowiązującymi 
normami w zakresie budowy i 
eksploatacji linii elektroenerge-
tycznych.

- Prace naciągowe rozpocz-
ną się najprawdopodobniej w 
ciągu najbliższych 2 tygodni. 
Termin rozpoczęcia prac uza-
leżniony jest od uwarunkowań 
sieciowych - informuje Marek 
Ignat.  Zakończenie inwestycji 
zaplanowano na 2021 r.

Linia elektroenergetycz-
na 400 kV relacji Mikułowa 
– Czarna przebiega przez 14 
gmin Dolnego Śląska. Prace 
budowlane są prowadzone na 
terenie 11 gmin, w tym na dział-

kach 43 prywatnych właścicieli. 
Ze zdecydowaną większością 
inwestor zdołał się porozumieć. 
Na największe problemy napo-
tkał pod Złotoryją, w rejonie 
Brennika i Gierałtowca, gdzie 
gospodaruje Leszek Kardasz. 
Rolnik nie godził się na 140 
tys. zł odszkodowania za grunt 
pod 3 słupy, a kiedy wojewoda 
na mocy specustawy zezwolił 
Polskim Sieciom Energetycz-
nym wejść na prywatny grunt, 
Kardasz nałożył kosy na sztorc. 
"Wejście grozi śmiercią" - oznaj-
mił budowlańcom pod koniec 
lipca. Domagał się wstrzymania 
budowy do czasu, kiedy wykosi 
rosnącą na miejscu inwestycji 
pszenicę, i dostał tydzień na do-
kończenie żniw. Mimo umowy, 
po skoszeniu zboża spróbował 
raz jeszcze zablokować inwe-
stycję. Po kilku godzinach zre-
zygnował z blokady. Jednocze-
śnie ogłosił, że zaczyna walkę o 
zmiany w Ustawie o służebności 
przesyłu z 2008 roku. Zapowia-
dał przygotowanie przepisów, 
na mocy których właściciele 
pól będą mogli żądać rocznego 
czynszu dzierżawnego za każdy 
słup energetyczny ustawiony na 
ich ziemi.

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI

Leszek Kardasz znów prze-
gonił ze swojego pola ekipę 
zatrudnioną do budowy linii 
elektroenergetycznej 400 
kV Mikułowa - Czarna, bo 
niszczyła mu rzepak. Rolnik 
twierdzi, że bez uzgodnienia 
z nim obcy nie mają prawa 
wejść na uprawę. Według 
Marka Ignara z biura pra-
sowego inwestycji, firma 
prowadzi prace zgodnie z 
prawem, stara się minimali-
zować szkody a za zniszcze-
nia wypłaci rekompensatę.

22-letni złodziej słodyczy z 
Legnicy uderzył pracowni-
ka sklepu, który próbował 
powstrzymać go przed kra-
dzieżą. Grozi mu kara od 3 
miesięcy do 3 lat pozbawie-
nia wolności.

Legnicka prokuratura infor-
muje o zatrzymaniu biznes-
mena Pawła F., mieszkańca 
powiatu legnickiego, bo pod 
pozorem legalnej działano-
ści gospodarczej wynajmo-
wał halę przemysłową, w 
której produkowano podrób-
ki markowych papierosów 
bez polskich znaków akcyzy. 
Sąd aresztował Pawła F. na 
3 miesiące. To ciąg dalszy 
sprawy, o której już informo-
waliśmy.

KGHM po raz kolejny znalazł 
się w gronie spółek najlepiej 
raportujących swoje działa-
nia. Instytut Rachunkowości 
i Podatków ogłosił wyniki 
konkursu „The Best Annual 
Report” na najlepszy raport 
roczny. Skonsolidowane 
Sprawozdanie za 2018 rok 
zostało docenione tytułem 
„The Best of the Best”, a 
interaktywny Raport Zrówno-
ważony otrzymał wyróżnie-
nie.

Rolnik strzeże swojej ziemi

Biznesmen kroił 
Skarb Państwa

KGHM najlepszy z najlepszych

The Best Annual Report 
to konkurs, który promuje 
raporty roczne o najwięk-
szej wartości użytkowej dla 
akcjonariuszy i inwestorów. 
Biorą w nim udział spółki z 
całej Polski, które sporządza-
ją skonsolidowane sprawoz-
dania finansowe spełniając 
Międzynarodowe Standardy 
Sprawozdawczości Finanso-
wej (MSSF) i Międzynaro-
dowe Standardy Rachunko-
wości (MSR) oraz spółki z 
rynku alternatywnego, rapor-
tujące według powyższych 
Standardów albo Ustawy o 
Rachunkowości.

Nagrody i wyróżnienia są 
przyznawane przez Kapitu-
łę Instytutu Rachunkowości 
i Podatków, w skład której 
wchodzą najwybitniejsi pol-

scy eksperci i praktycy w 
dziedzinie rachunkowości, 
finansów i relacji inwestor-
skich. Oceniający uwzględ-
niają przede wszystkim te 
elementy raportowania, które 
są szczególnie cenione przez 
inwestorów np. strategia, 
prognozy, ale też zwięzłość, 
logiczny układ czy progres.

Laureatem nagrody The 
Best Of The Best zostaje 
spółka, która w sposób sta-
ły utrzymuje wysoki poziom 
jakości raportowania i ko-
munikacji z rynkiem i która 
w ciągu wszystkich edycji 
konkursu trzy razy zdobyła I 
nagrodę główną.

– Wkładamy dużo pracy 
w utrzymanie najwyższego 
poziomu sprawozdawczo-
ści i rachunkowości dbając 
o transparentność naszych 
działań i otwartość w komu-
nikacji z interesariuszami. 
Tytuł „The Best of The Best” 
to docenienie naszych starań 
przez Kapitułę Konkursu. 
Nagroda jest tym cenniejsza, 
iż poziom konkursu regu-
larnie rośnie i bierze w nim 
udział coraz więcej spółek, 
które nie ustają w wysiłkach 
nad doskonaleniem systemu 
sprawozdawczości finanso-
wej – powiedziała Katarzyna 
Kreczmańska-Gigol, Wice-

prezes Zarządu KGHM ds. 
Finansowych.

Proces raportowania w 
KGHM Polska Miedź S.A. 
odbywa się w cyklu rocznym. 
Skonsolidowany Raport 
Roczny obejmuje zarówno 
dane finansowe jak i infor-
macje niefinansowe doty-
czące m.in. bezpieczeństwa 
pracowników i ochrony śro-
dowiska.

Raport Zrównoważony 
zawiera treści w zakresie i 
układzie opartym na wytycz-
nych raportowania zintegro-
wanego, które rekomenduje 
International Integrated 
Reporting. Przy tworzeniu 
dokumentu przeanalizowane 
zostały akta, polityki, proce-
dury zachowania należytej 
staranności, zasady zarządza-

nia ryzykiem oraz inne ma-
teriały informacyjne związa-
ne z działalnością KGHM 
Polska Miedź S.A. a także z 
branżą wydobywczo-hutni-
czą.

KGHM, działając w po-
szanowaniu środowiska i 
zasobów naturalnych, zrezy-
gnował z wersji papierowej 
Zrównoważonego Raportu 
za 2018 rok, wydając do-
kument on-line. Mobilna 
publikacja raportu pozwala 
czytelnikowi generować wła-
sne treści, dane finansowe 
mają interaktywne funkcje, 
a czcionki tekstów posiada-
ją funkcję trzykrotnego po-
większenia.

Źródło: KGHM 
FOT. KGHM

Fatalna miłość 
do cukierków

- W minioną sobotę po 
godzinie 19 funkcjonariusze 
z Komendy Miejskiej Policji 
w Legnicy z polecenia dy-
żurnego udali się do jednego 
ze sklepów na terenie miasta, 
gdzie miało dojść do kradzie-
ży rozbójniczej - relacjonuje 
sierżant sztabowa Anna Tersa 
z zespołu prasowego. - Jak się 
okazało 22-letni mieszkaniec 
Legnicy dokonał kradzieży 
słodyczy, jednak został zauwa-

żony przez obsługę. Sprawca 
w celu utrzymania przy sobie 
skradzionego towaru, uderzył 
pracownika sklepu i groził 
mu. Jego łupem padły bato-
ny i cukierki na łączną kwotę 
około 33 zł. Mężczyzna został 
zatrzymany przez policjantów 
i przewieziony do policyjnego 
aresztu. Prokuratura Rejo-
nowa w Legnicy na wniosek 
Wydziału do Walki z Prze-
stępczością Przeciwko Życiu i 
Zdrowiu Komendy Miejskiej 
Policji w Legnicy, zastosowała 
wobec mężczyzny środek za-
pobiegawczy w postaci dozo-
ru policyjnego.

Piotr Kanikowski
FOT. POLICJA LEGNICA
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Jak pisał jeden z recen-
zentów legnicki spektakl to 
„kolejny strzał w dziesiątkę, 
wtrąca się i prowokuje do dys-
kusji”. Nic dziwnego, skoro 
rzecz dzieje się w kraju, któ-
ry stał się pułapką na żywych 
zastawioną przez umarłych. 
Nadal rządzą nim demo-
ny przeszłości, ciągle z nimi 
gramy w berka i tańczymy 
chodzonego. Nie dziwi tak-
że, że w dorocznej ankiecie 
miesięcznika Teatr „Najlep-

szy, najlepsza, najlepsi w se-
zonie 2018/2019” w kategorii 
„najlepsza adaptacja teatralna 
(opracowanie tekstu)” redak-
tor naczelny Dialogu Jacek 
Sieradzki wskazał właśnie na 
tekst Sikorskiej-Miszczuk. W 
czerwcu br. spektakl „Popiół i 
diament - zagadka nieśmier-
telności” nagrodzono także 
Emocją, wyróżnieniem Radia 
Wrocław Kultura. Nagrodzo-
no "pięciogwiazdkowe spo-
tkanie z upiorami, duchami i 
mitami, okazałe brzmieniowo, 
wizualnie, znaczeniowo oraz 
aktorsko".

Twórcy przedstawienia 
gęstą siecią łowią w kulturo-
wych odniesieniach. Szczu-
ka recytuje poetycką klasykę 
Broniewskiego, bohaterowie 
mówią Wyspiańskim, Stań-
czyk ironizuje wierszem Jasia 
Kapeli o żołnierzach wyklę-
tych, Hanka Lewicka śpiewa 
„Wiersze wojenne” Demar-
czyk i "Bela Lugosi's Dead" 
Bauhausu. Płoną kieliszki 
ze spirytusem. Tym razem 
w hołdzie dla twórców wy-
jątkowego w skali światowej 
zjawiska, jakim była polska 

szkoła filmowa. Legnicki teatr 
prezentował przedstawienie 
na 25. Międzynarodowym Fe-
stiwalu Sztuk Przyjemnych i 
Nieprzyjemnych w Łodzi oraz 
na 39. Warszawskich Spotka-
niach Teatralnych.

Ewa Bąk, blog Okiem 
Widza:  "To sugestywne, iro-
niczne, błyskotliwe dzieło. 
Spektakl jest mądrze pomy-
ślany (napisany, skonstruowa-
ny, wyreżyserowany), pięknie 
zagrany przez cały zespół 
aktorski, z muzyką i nowymi 
aranżacjami piosenek zaśpie-
wany, z możliwością szerokiej, 
otwartej, również tej bieżącej, 
politycznej interpretacji."

Jan Bończa-Szabłowski, 
Rzeczpospolita:  "Rzecz wyre-
żyserowana przez Marcina Li-
bera jest bez wątpienia niczym 
kij w mrowisko. Zwolennicy 
„dobrej zmiany”   ucieszą się 
z pewnością, że powstało coś 
co ich zdaniem może depre-
cjonować Andrzeja Wajdę. 
Kiedy zaczną oglądać spektakl   
z Legnicy szybko przekonają 
się, że wizja Sikorskiej-Misz-
czuk jest bardzo daleka od tak 
modnej dziś nowej polityki 

historycznej".
Magda Piekarska, Gaze-

ta Wyborcza Wrocław:  "To 
przedstawienie jest jak pełen 
rozpaczy desperacki gest lu-
dzi, którzy wciąż jeszcze wie-
rzą w potęgę literatury, filmu, 
teatru. Patrzcie i uczcie się z 
tego wszyscy - zdają się mó-
wić Sikorska-Miszczuk wraz z 
Liberem - w tekstach kultury 
znajdziecie ważne pytania i 
ostrzeżenia, których nie spo-
sób lekceważyć."

Katarzyna Flader-Rze-
szowska, Teatr:  "„Zagadka 
nieśmiertelności” to tytuł fil-
mu Tony’ego Scota o wampi-
rzycy, która od wieków żywi 
się krwią kochanków, skazując 
ich tym samym na szybkie 
starzenie i śmierć. Kto jest 
według Libera ową narodo-
wą wampirzycą? Nasi zmarli? 
Nasza przeszłość? Polska? Kto 
nie pozwala nam żyć i skazu-
je na szybkie umieranie? Jaka 
siła każe nam przy każdej po-
rażce, jak przypominają szar-
fy na wieńcach pod trumną 
Wajdy, infantylnie skandować 
„Polacy, nic się nie stało!”?"

Piotr Kanikowski, 24le-

gnica.pl:  "Zaczerpnięta z 
Wajdy opowieść o udanym 
(ostatecznie) zamachu i nie-
udanej miłości to nie więcej 
niż patyk, którym Liber i Si-
korska-Miszczuk manewrują 
w wirującym bębnie czasu. 
Zręcznie nawijają na nią ko-
lejne warstwy i nieoczywiste 
sensy. Mówią o wielu rzeczach 
jednocześnie, zmieniając to-
nacje i nastroje. Balansują 
między apokaliptycznymi 
diagnozami a ironią; między 
śmiechem a śmiertelną powa-
gą."

„Popiół i diament – za-
gadka nieśmiertelności” Mał-

gorzaty Sikorskiej-Miszczuk 
w reżyserii Marcina Libera 
na Scenie Gadzickiego Teatru 
Modrzejewskiej w Legnicy. 
Spektakle w sobotę i niedzielę 
(2 i 3 listopada) o godz. 19.00. 
Czas: 160 min. (z przerwą). 
Bilet: 35 zł (ulgowy: 30zł), 
miejsce przy stolikach: 40 zł. 
Rezerwacja tel. 76 72 33  505 
lub  bilety@teatr.legnica.pl. 
Bilet można także kupić w In-
ternecie:  https://teatrlegnica.
interticket.pl.

Grzegorz Żurawiński, @kt 
Legnicka Gazeta Teatralna

FOT. KAROL BUDREWICZ
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„Popiół i diament...” wraca na scenę
Przed rokiem, dokładnie w 
100. rocznicę odzyskania 
niepodległości, artystyczny 
duet Małgorzata Sikorska-
Miszczuk i Marcin Liber po-
stanowił przyjrzeć się Polsce 
na nowo, korzystając z wąt-
ków słynnej powieści Jerze-
go Andrzejewskiego i wiel-
kiego filmu Andrzeja Wajdy. 
Efektem jest widowiskowy, 
szyderczo bolesny, wręcz 
oszalały danse macabre 
wokół trumien, które dzielą 
Polaków. „Popiół i diament 
- zagadka nieśmiertelności” 
na Scenie Gadzickiego 2 i 3 
listopada o godz. 19.00.
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