
- W dniu 3 czerwca 2020 
roku na terenie jednego z zakła-
dów pracy w Legnicy pracownica 
tego zakładu została zaatakowa-
na przez nieznanego jej męż-
czyznę, który żądając wydania 
pieniędzy, uderzył ją nożem w 
brzuch, po czym zbiegł z tego 
miejsca - relacjonuje prokurator 
Lidia Tkaczyszyn, rzeczniczka 
prasowa Prokuratury Okręgowej 

w Legnicy. - Do zdarzenia do-
szło po godz. 22.00 w pomiesz-
czeniu socjalnym, dokąd przyszła 
pokrzywdzona po zakończonej 
zmianie. Ranna kobieta zdołała 
dojść do innych pracowników w 
zakładzie, którzy wezwali do niej 
pomoc. Karetką Pogotowia Ra-
tunkowego została przewieziona 
do Wojewódzkiego Szpitala Spe-
cjalistycznego w Legnicy, gdzie 
przez następne dni była leczona.

Według prokuratury, zadana 
przez sprawcę rana kłuta stwa-
rzała bezpośrednie niebezpie-
czeństwo utraty życia lub zdro-
wia. Czyn zakwalifikowano jako 
usiłowanie zabójstwa. Kodeks 
karny przewiduje za tę zbrodnię 
taką samą karę jak za zabójstwo. 
Co najmniej 12 lat pozbawienia 
wolności.

Wizerunek sprawcy został 
utrwalony na zakładowym na-
graniu monitoringu. Dzięki temu 
nagraniu policjanci ustalili toż-

samość mężczyzny. To 33-letni 
Adrian W., bez stałego miejsca 
zamieszkania, tułający się po Le-
gnicy i okolicach. Znał zakład, 
w którym dopuścił się napadu 
rabunkowego, bo wcześniej w 
nim pracował. Sprawca ukrywał 
się przed organami ścigania, ale 
funkcjonariusze zdołali go wytro-
pić. 21 czerwca 2020 roku Adrian 
W. został zatrzymany w Legnicy. 
Miał przy sobie nóż. Nóż został 
zabezpieczony jako dowód w 
sprawie. Trwają badania, czy to 
tym narzędziem mężczyzna za-
dał cios ofierze.

Lidia Tkaczyszyn: - Proku-
rator Prokuratury Rejonowej w 
Legnicy prowadzącej śledztwo 
w tej sprawie, przedstawił Adria-
nowi W. w dniu 22 czerwca 2020 
roku zarzut usiłowania zabójstwa 
kobiety w związku z usiłowaniem 
rozboju na pokrzywdzonej przez 
doprowadzenie jej do stanu bez-
bronności i żądanie wydania pie-

niędzy, a wobec odmowy spełnie-
nia żądania, uderzenie jej nożem i 
spowodowanie w ten sposób ob-
rażeń ciała, tj. popełnienia czynu 
z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 148 
§ 2 pkt. 2 k.k. i innych. Przesłu-
chany w charakterze podejrza-
nego Adrian W. nie przyznał się 
do popełnienia zarzucanego mu 
czynu. Przeczy, by działał w za-
miarze kradzieży pieniędzy oraz 
by zadał kobiecie cios nożem. 
Twierdzi, że szukał jedzenia. Tej 
wersji przeczą inne dowody, z 
których wynika, że żądał wydania 
przez pokrzywdzoną „pieniędzy i 
euro” oraz zadał kobiecie nożem 
obrażenia ciała potwierdzone ba-
daniami lekarskimi.

Prokurator skierował do 
Sądu Rejonowego w Legnicy 
wniosek o tymczasowe aresz-
towanie Adriana W. na okres 
trzech miesięcy. Sąd w całości 
uwzględnił ten wniosek.

Piotr Kanikowski
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Wtargnął, usiłował zabić
Prokuratura informuje o zatrzy-
maniu i tymczasowym areszto-
waniu mężczyzny podejrzane-
go o usiłowanie zabójstwa na 
terenie jednego z legnickich 
zakładów pracy. Według jej 
ustaleń, Adrian W. omijając 
ochronę dostał się nielegalnie 
w celach rabunkowych do po-
mieszczenia socjalnego, gdzie 
zaatakował jedną z pracownic. 
Raniona nożem kobieta przeży-
ła dzięki pracownikom zakładu, 
ratownikom pogotowia i leka-
rzom ze szpitala w Legnicy.

Kościelniak za Nowaka

Legnico, nie bij medyka

Dywidendy z KGHM nie będzie

Sobotni mecz z Bruk-Bet Termaliką Nieciecza był ostatnim na 
ławce trenerskiej Miedzi dla Dominika Nowaka. Kontrakt ze 
szkoleniowcem został rozwiązany za porozumieniem stron. 
Nowaka zastąpi 46-letni Ireneusz Kościelniak. – To dla mnie 
duże wyzwanie, ale też ogromna szansa. Bardzo wierzę w ten 
zespół. – mówi nowy szkoleniowiec Miedzianki.    

>>2

Załoga karetki z Legnicy została pobita przez pacjenta, któ-
remu próbowała pomóc po wypadku samochodowym. Kilka 
dni wcześniej inny mężczyzna poszczuł ratowników psem. 
Dyrekcja Pogotowia Ratunkowego w Legnicy złożyła zawia-
domienia w prokuraturze. Nie ma przyzwolenia na agresję 
wobec ludzi, którzy ratują życie.    

>>4

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KGHM zdecy-
dowało, że spółka nie wypłaci dywidendy za ubiegły rok. Cały 
zysk (1 263 938 931,55 zł) zgodnie z rekomendacją zarządu 
zostanie w firmie. Dokonano zmian w składzie rady nadzor-
czej. Zatwierdzono sprawozdanie finansowe KGHM za ubie-
gły rok.
        >>4



Kościelniak to bardzo uta-
lentowany trener, który do-
tychczas pracował głównie w 
niższych ligach oraz w mło-
dzieżowych reprezentacjach 
Polski. To były piłkarz m.in. 
takich klubów jak GKS Kato-
wice, Pogoń Szczecin, Amica 
Wronki czy Górnik Zabrze 
– w sumie w Ekstraklasie ro-
zegrał 143 mecze. W 1997 
roku był także powołany na 
konsultację do reprezentacji 
Polski. Występował na pozycji 
obrońcy. Dwukrotnie zdobył 
Superpuchar, a trzykrotnie 
Puchar Polski. Po zakończe-
niu kariery rozpoczął pracę 
trenerską w niższych ligach. 
Wisłę Ustronianka wprowadził 
do 4 ligi, później Rekord Biel-
sko-Biała do 3 ligi. W GKS 
Katowice pracował przejścio-
wo jako asystent trenera, a w 
latach 2015-16 jako pierwszy 
trener 2-ligowej Polonii By-
tom (w sezonie 2015/16 śred-
nia 1,66 pkt. / mecz). W 2016 
roku z wyróżnieniem ukończył 
kurs UEFA PRO. To był bar-
dzo mocny rocznik w szkole 
trenerów – kończyli go m.in. 
Marek Papszun z Rakowa, 
Krzysztof Brede z Podbeski-
dzia czy Zbigniew Smółka z 
Chojniczanki. W przeciwień-
stwie do nich Kościelniak nie 
rozpoczął od razu po zdobyciu 
licencji pracy w klubie, a dostał 
pracę w PZPN – pracował w 
sztabach reprezentacji Polski 

U-20, U-19, U-18 i U-16. Jak 
sam przyznaje, starał się czer-
pać wzorce od wielu ludzi pił-
ki, z którymi współpracował 
– wśród nich wymienia m.in. 
Stefana Majewskiego, Jacka 
Zielińskiego, Michała Probie-
rza czy Dariusza Gęsiora. Za 
sobą ma staże trenerskie m.in. 
w Leicester City FC czy FC 
Liefering (zaplecze Red Bull 
Salzburg).

Dlaczego Miedź stawia 
właśnie na trenera Kościel-
niaka? – To trener bez dużego 
jeszcze doświadczenia w pro-
wadzeniu zespołów na wyso-
kim poziomie, ale ma świetne 
opinie w środowisku i być 
może to jest właśnie ten mo-
ment, kiedy trzeba powiedzieć 
„sprawdzam" i dać mu szansę 
zaistnienia w dużej piłce. Tym 
bardziej, że w czasie rozmów 
najtrafniej zdiagnozował pro-
blemy naszego zespołu i wie, 
jak je naprawić. Sytuacja nie 
jest łatwa, dlatego apeluję o 
wsparcie kibiców dla nowego 
trenera – mówi Andrzej Da-
dełło, właściciel Miedzi. 

– W ciągu krótkiego czasu 
trudno zmienić poziom przy-
gotowania fizycznego czy au-
tomatyzmy w zachowaniach 
zawodników. Ale można pod-
nieść jakość organizacji gry 
w defensywie i to jest jedno z 
pierwszych zadań, jakie stoją 
przed nowym trenerem – do-
daje Marek Ubych, dyrektor 
sportowy Miedzi.

Trener Kościelniak pracę 
w Miedzi rozpoczął we wto-
rek. – To dla mnie duże wy-
zwanie, ale też ogromna szansa. 
Bardzo wierzę w ten zespół.  
Ale na razie ma on swoje pro-
blemy, które szybko musimy 
rozwiązać. Przede wszystkim 
trzeba poprawić grę w obro-
nie całej drużyny. To musi być 
monolit – mówi nowy szkole-
niowiec Miedzianki. Umowa z 
trenerem została podpisana do 
końca sezonu z opcją przedłu-
żenia o kolejny sezon.

Asystentem trenera Ko-
ścielniaka będzie związany z 
Miedzią od 2012 roku Woj-

ciech Łobodziński, który po-
siada licencję trenerską UEFA 
A i doskonale zna obecny 
zespół, a swoją przyszłość 
wiąże także z pracą 
szkoleniową. Jeśli 
chodzi o pozostałe 
osoby w sztabie 
szkoleniowym, 
to nowy tre-
ner podejmie 
decyzje w 
ciągu kilku 
n a j b l i ż -
szych dni.

Tr e -
ner Do-
m i n i k 
N o w a k 
pracował 
w Miedzi 
ponad 3 
lata. Pracę 
w Legnicy 
r o z p o c z ą ł 
9 czerwca 
2017 roku. 
W pierwszym 
sezonie prowa-
dzona przez niego 
Miedź w imponują-
cym stylu wygrała roz-
grywki 1 Ligi i wywalczyła 
pierwszy awans do Ekstraklasy 
w swojej historii. W najwyższej 
klasie rozgrywkowej Miedź 
do ostatniej kolejki walczyła 
o utrzymanie – ostatecznie do 
realizacji tego celu zabrakło 
zaledwie punktu. Mimo spad-
ku trener pozostał na stanowi-
sku i w obecnym sezonie jego 
celem był powrót z drużyną 
do krajowej elity. Jednak ze-
spół, zbudowany na życzenie 
i według wytycznych trenera, 
nie prezentował się na miarę 
oczekiwań, a po wiosennym 
restarcie rozgrywek, po prze-
rwie spowodowanej pandemią 
koronawirusa, wyraźnie za-
wodził. Legniczanie w kiep-
skim stylu przegrali mecze z 
najgroźniejszymi rywalami w 
walce o awans – Stalą Mielec i 
Bruk-Bet Termaliką Nieciecza, 
a w starciu z Podbeskidziem 
dali sobie wydrzeć zwycięstwo 
w doliczonym czasie gry, mimo 
gry w przewadze.

 
- Zwolnienie tre-
nera na miesiąc przed końcem 
ligi nie jest rozwiązaniem, któ-
re należy do tych najbardziej 
profesjonalnych. Chcielibyśmy 
być klubem, który daje czas 
trenerowi na dokończenie 
swojej pracy, w tym korygo-
wanie błędów, które przecież 
popełnia każdy. Trener Do-
minik Nowak tego czasu na 
osiąganie wyznaczonych ce-
lów oraz poprawę gry zespołu 
otrzymał jednak moim zda-
niem w Miedzi wystarczająco. 
Dzisiaj rozwiązaliśmy kontrakt 
za porozumieniem stron oraz 
z trzymiesięcznym odszko-
dowaniem za wcześniejsze 
rozwiązanie kontraktu, który 
formalnie wygasał 30 czerwca 
2023 roku. Będziemy pamiętać 
trenera nie tylko jako osobę, z 
którą świętowaliśmy nasze do 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
tychczasowe największe 

sukcesy, ale również jako uczci-
wego i rzetelnego człowieka – 
powiedział Andrzej Dadełło, 
właściciel Miedzi.

Nowak oprócz histo-
rycznego awansu z Miedzią 
do Ekstraklasy doprowadził 
legnicki zespół także do pół-
finału (2019) i ćwierćfinału 
(2020) Pucharu Polski. W su-
mie poprowadził Miedź w 109 
meczach o stawkę – wygrał 46, 
zremisował 28 i przegrał 35. 
Niezależnie od ostatnich wyni-
ków na stałe zapisał się w klu-
bowej historii i należy mu się 
ogromny szacunek.

Źródło: Miedź Legnica
FOT. B. HAMANOWICZ/ 
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Dmuchanie  
w balona

W redakcyjnej skrzyn-
ce mejlowej znalazłem za-
proszenie od senator Doroty 
Czudowskiej na wydarzenie 
bez precedensu. I choć nie-
jedno w dziennikarskim życiu 
widziałem, opadła mi szczęka.

„Pani Dorota Czudowska 
jako dyrektor Ośrodka Dia-
gnostyki Onkologicznej Spo-
łecznej Fundacji Solidarności 
w Legnicy informuje, że jutro 
(środa, 24 czerwca br.) o godz. 
10.00 organizuje spotkanie na 
terenie Ośrodka Diagnostyki 
Onkologicznej w Legnicy, przy 
ul. Andersa 4,  na którym po-
przez media społecznościowe 
przekazane zostaną Panu Pre-
zydentowi Andrzejowi Dudzie 
życzenia owocnych rozmów z 
Prezydentem Stanów Zjedno-
czonych Ameryki - Donaldem 
Trumpem. Zapraszamy.”

To coś jakby ekskluzyw-
ny pokaz napełniania balo-
nów wyborczych osobistym 
powietrzem z płuc polityków 
metodą usta-ustnik. Okolicz-
ności są szczególne, bo balon, 
który postanowiła uroczyście 
w świetle fleszy dopompować 
legnicka senator, przemieścił 
się w ostatnich godzinach nad 
terytorium USA i do ustnika 
nie ma aktualnie bezpośred-
niego dostępu. W celu wtło-
czenia do środka powietrza 
zakumulowanego w płucach 
Doroty Czudowskiej zostały 
wykorzystane najnowsze zdo-
bycze cywilizacyjne w postaci 
mediów społecznościowych. 
Choć dopiero co niesamowita 
TVP wpompowała w gumę 
całą zawartość płuc Christ-
niana Paula - słynnego amery-
kańskiego kreatora mody spod 
Białegostoku -   to w środku 
wciąż jest miejsce na takie lo-
kalne inicjatywy zatroskanych 
o kraj parlamentarzystów jak 
spotkanie w legnickim ODO. 
Balon jest prawdopodobnie 
równie wielki jak naiwność 
wyborców.

W tym kontekście śmieszą 
dziecięce baloniki wypusz-
czane przez totalną opozycję, 
która nie potrafi z godnością 
zachować się w chwili, kie-
dy Andrzej Duda macha do 
kamer synchronicznie z Do-
naldem Trumpem. Wyborcza 
stawia złośliwe pytanie, po co 
panowie ćwiczyli ten układ. 
Propagandziści od siedmiu 
boleści! Ta piaskownica należy 
do Prawa i Sprawiedliwości. 
A dzięki systematycznemu, 
heroicznemu wysiłkowi akty-
wu partii balon rośnie, rośnie 
i rośnie.

Polacy! Materia ma swo-
je ograniczenia. Jeśli podczas 
pierwszej albo drugiej tury 
wyborów usłyszycie trzask, to 
znaczy, że jednak przesadzono 
z pompowaniem.

Piotr Kanikowski
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Schodzi Nowak,  
wchodzi Kościelniak
Sobotni mecz z Bruk-Bet 
Termaliką Nieciecza był 
ostatnim na ławce trener-
skiej Miedzi dla Dominika 
Nowaka. Kontrakt ze szkole-
niowcem został rozwiązany 
za porozumieniem stron. 
Nowaka zastąpi 46-letni Ire-
neusz Kościelniak. – To dla 
mnie duże wyzwanie, ale 
też ogromna szansa. Bardzo 
wierzę w ten zespół. Ale na 
razie ma on swoje problemy, 
które szybko musimy rozwią-
zać. Przede wszystkim trzeba 
poprawić grę w obronie całej 
drużyny. To musi być monolit 
– mówi nowy szkoleniowiec 
Miedzianki.



Program kierunku Pie-
lęgniarstwo opiera się na 
standardach kształcenia okre-
ślonych w Rozporządzeniu 
Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego. Efekty uczenia 
się odnoszą się do dziedziny 
nauk medycznych oraz nauk 
o zdrowiu i obejmują nauki 
podstawowe, nauki społeczne, 
nauki w zakresie podstawowej 
oraz specjalistycznej opieki 
pielęgniarskiej. Kształcenie 
realizowane jest w formie 
wykładów, ćwiczeń labora-
toryjnych, seminariów, zajęć 
praktycznych, praktyk zawo-
dowych oraz pracy własnej 
studenta. Kształcenie na kie-
runku Pielęgniarstwo ma cha-
rakter praktyczny. 

Rekrutacja kandydatów 
na studia na rok akademic-
ki 2020/2021 potrwa do 31 
sierpnia.

Perspektywy zawodowe
Absolwent studiów pierw-

szego stopnia może znaleźć 
zatrudnienie w:

• podmiotach prowadzących 
działalność leczniczą, w 
tym w szpitalach,

• przychodniach, porad-
niach,

• placówkach świadczących 
podstawową i specjalistycz-
ną opiekę medyczną,

• ośrodkach opieki paliatyw-

no-hospicyjnej,
• placówkach opieki długo-

terminowej.
Nasze atuty

• nowoczesna i ciągle rozwi-
jająca się baza dydaktyczna, 

• sale wykładowe wyposażo-
ne w sprzęt multimedialny, 

• pracownie specjalistycz-
ne do nauki umiejętności 
praktycznych (pracownia 
anatomiczna, fizjologii wy-
siłku fizycznego, pracownia 
opieki długoterminowej, 
czynności pielęgniarskich, 
czynności ratowniczych),

• możliwość realizacji zajęć 
dydaktycznych metodą sy-
mulacji medycznej w Mo-
noprofilowym Centrum 
Symulacji Medycznej (sale 
wysokiej i niskiej wierno-
ści, sale ćwiczeń umiejęt-
ności pielęgniarskich, sala 
umiejętności technicznych, 
sala egzaminu OSCE, sala 
symulacji z zakresu ALS/
BLS),

• wykwalifikowana kadra 
dydaktyczna posiadająca 
znaczne doświadczenie 
praktyczne, będąca gwa-
rancją profesjonalnego i 
wszechstronnego przygo-
towania do pracy w kraju 
i w państwach Unii Euro-
pejskiej,

• zajęcia praktyczne i prak-
tyki zawodowe realizowane 
w placówkach szkolenia 
praktycznego pod okiem 
wyspecjalizowanej kadry 
medycznej, płatne praktyki 
pilotażowe,

• wspieranie aktywności stu-
dentów poprzez działal-
ność w Studenckim Kole 
Naukowym Młodych Me-
dyków – sekcja pielęgniar-
ska (działalność naukowa, 
edukacyjna – udział w 
konferencjach naukowych 
oraz społeczna – podjęcie 
wolontariatu w szpitalach i 
placówkach opiekuńczych),

• kierunek uzyskał pozytyw-
ną opinię i posiada akre-
dytację Polskiej Komisji 
Akredytacyjnej oraz Kra-

jowej Rady Akredytacyjnej 
Szkół Pielęgniarek i Położ-
nych.

• dyplom ukończenia stu-
diów na kierunku Pie-
lęgniarstwo umożliwia 
korzystanie z uprawnień 
określonych w ustawie o 

zawodach pielęgniarki i 
położnej. 

• absolwent studiów pierw-
szego stopnia na kierunku 
Pielęgniarstwo może pod-
jąć studia drugiego stopnia 
w Państwowej Wyższej 
Szkole Zawodowej im. 

Witelona w Legnicy
Partnerzy

• szpitale i kliniki na terenie 
województwa dolnoślą-
skiego,

• publiczne i niepubliczne 
placówki ochrony zdrowia, 
świadczące podstawową i 

specjalistyczną opiekę me-
dyczną,

• placówki oświatowe (szko-
ły i przedszkola),

• sanatoria o różnorodnym 
profilu leczniczym oraz 
szpitale uzdrowiskowe.

Wybierz Pielęgniarstwo - dołącz do zawodowców!
Odczuwasz wewnętrzną po-
trzebę niesienia pomocy 
innym? Chcesz wykonywać 
zawód cieszącym się zaufa-
niem społecznym? Jesteś 
osobą odporną na stres i 
umiesz sobie radzić i podej-
mować właściwe decyzje w 
sytuacjach ekstremalnych? 
Umiesz łatwo nawiązywać 
kontakty interpersonalne? 
Wybierz studia na kierunku 
Pielęgniarstwo. W Państwo-
wej Wyższej Szkole Zawodo-
wej im. Witelona w Legnicy 
Pielęgniarstwo dostępne 
jest jako studia licencjackie 
(studia I stopnia) oraz jako 
studia magisterskie (studia II 
stopnia).
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W poniedziałek 22 czerw-
ca karetka została wezwana 
na pomoc. Kod 1, wypadek 
samochodowy, jedna osoba 

nieprzytomna, oddycha, rana 
głowy. Na miejscu okazało się, 
że sytuacja wygląda trochę ina-
czej. Poszkodowany z raną cię-
tą głowy był przytomny, opierał 
się o barierki. Grzecznie wszedł 
do karetki, położył się na no-
sze. Kiedy jednak zamknęły się 
drzwi od przedziału medycz-
nego, poderwał się i rzucił się 
na ratowników. Okładał ich 
pięściami, kopał w klatkę pier-
siową, bił w twarz, w głowę. Na 
szczęście obok byli policjanci. 
Obezwładnili agresora. Pobi-
ci ratownicy zostali zbadani w 
szpitalu. Na szczęście, nie od-
nieśli poważniejszych obrażeń, 

mogli wrócić do pracy, ale bez 
wsparcia policji ta historia mo-
gła się zakończyć inaczej.

19 czerwca, także w Legni-
cy, wezwani na pomoc ratow-
nicy medyczni zostali powitani 
psem. Chory poszczuł ich na 
załogę karetki. Interweniowała 
policja.

Smutne jest to, że coraz 
częściej jesteśmy atakowani 
przez tych, do których jedzie-
my nieść pomoc - komentuje 
dyrekcja Pogotowia Ratunko-
wego w Legnicy.

Piotr Kanikowski
RYC. POGOTOWIE RA-

TUNKOWE W LEGNICY

Wszyscy członkowie zarzą-
du i wszyscy członkowie rady 
nadzorczej otrzymali podczas 
ZWZA absolutorium.

Jednocześnie przedstawiciel 
Skarbu Państwa zgłosił wnio-
sek o odwołanie ze składu rady 
nadzorczej jej dotychczasowego 
wiceprzewodniczącego Leszka 
Banaszaka oraz powołanie w 
to miejsce Katarzyny Lewan-
dowskiej. Katarzyna Lewan-
dowska pracuje w Ministerstwie 
Aktywów Państwowych. Jest 
tam dyrektorem Departamentu 
Nadzoru II. Departament pro-
wadzi sprawy z zakresu nadzoru 
właścicielskiego nad spółkami 

z udziałem Skarbu Państwa, w 
szczególności dotyczące wyko-
nywania prawa korporacyjnych, 
opracowuje bieżące analizy eko-
nomiczne poszczególnych spół-
ek, współpracuje z członkami 
organów tych spółek - w zakresie 
spółek będących w nadzorze De-
partamentu. Akcjonariusze zgro-
madzeni na walnym zatwierdzili 
zaproponowane zmiany.

Wahania wywołała kwestia 
dywidendy. Zgodnie z rekomen-
dacją zarządu zysk z 2019 r. miał 
zostać przeznaczony w całości na 
kapitał zapasowy spółki. Prywat-
ny akcjonariusz Marek Barylak 
zgłosił wniosek, aby bez zabiera-
nia KGHM możliwości inwesto-
wania wypłacić posiadaczom ak-
cji niewielką dywidendę. Zgodnie 
z wnioskiem Barylaka, miało 

zostać na nią przeznaczone 200 
mln zł (po 1 zł na aukcję). Mimo 
zaskakująco dużego poparcia dla 
tej inicjatywy, Barylak nie uzy-
skał większości i dywidendy nie 
będzie. Wszystko, co KGHM 
zarobił w 2019 roku (ponad 1,2 
mld zł) zostanie w firmie.

Skarb Państwa po raz kolej-
ny podjął próbę przeforsowania 
zmian w statucie KGHM, zmie-
rzających do zwiększenia zakresu 
spraw, które wymagają kole-
gialnego działania i kolegialnej 
decyzji zarządu spółki. Podczas 
głosowania okazało się jednak, 
że nie dysponuje wystarczającą 
ilością głosów, aby dokonać takiej 
zmiany.

Piotr Kanikowski
FOT. SCREEN  
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Legnico, nie bij medyka Dywidendy z KGHM nie będzie

Załoga karetki z Legnicy zo-
stała pobita przez pacjenta, 
któremu próbowała pomóc 
po wypadku samochodowym. 
Kilka dni wcześniej inny męż-
czyzna poszczuł ratowników 
psem. Dyrekcja Pogotowia 
Ratunkowego w Legnicy zło-
żyła zawiadomienia w proku-
raturze. Nie ma przyzwolenia 
na agresję wobec ludzi, któ-
rzy ratują życie.

Zwyczajne Walne Zgroma-
dzenie Akcjonariuszy KGHM 
zdecydowało, że spółka nie 
wypłaci dywidendy za ubie-
gły rok. Cały zysk (1 263 938 
931,55 zł) zgodnie z reko-
mendacją zarządu zostanie 
w firmie. Dokonano zmian 
w składzie rady nadzorczej. 
Zatwierdzono sprawozdanie 
finansowe KGHM za ubiegły 
rok, co oznacza, że do 26 
czerwca na konta pracowni-
ków spółki wpłynie nagroda z 
zysku za 2019 rok

Każdy dyrektor szkoły 
ustali termin oraz taką orga-
nizację odbioru świadectw, 
aby uniknąć gromadzenia się 
uczniów na terenie szkoły. 
Wciąż obowiązują zasady reżi-
mu sanitarnego.

Największą grupę kończą-
cą rok szkolny, aż 7.645 osób, 
stanowią uczniowie szkół pod-
stawowych. W mijającym roku 
nauki do podstawówek prowa-
dzonych przez miasto uczęsz-
czało 6991 uczniów, zaś do 
niepublicznych - 654. Wśród 
nich świadectwa ukończenia 
szkoły odbierze 868 uczniów 
klas VIII. Przed nimi ważna 
decyzja o wyborze szkoły po-
nadpodstawowej. Rekrutacja 
rozpoczęła się 15 czerwca i 
potrwa do 10 lipca. W tym 
czasie kandydaci muszą złożyć 
wniosek o przyjęcie do wybra-
nej szkoły ponadpodstawowej 

oraz świadectwo. W terminie 
późniejszym (31 lipca-4 sierp-
nia) doniosą zaświadczenie o 
wyniku sprawdzianu ósmokla-
sisty. Wyniki rekrutacji zosta-
ną ogłoszone 19 sierpnia br.

Zajęcia kończą również 
ich starsi koledzy, uczniowie 
szkół dla młodzieży. W tym 
roku do publicznych i niepu-
blicznych szkół ponadpodsta-
wowych uczęszczało łącznie 
5833 uczniów, w tym 2682 do 

liceów oraz 3151do techników 
i branżowych szkół I stopnia. 
W kwietniu świadectwa ukoń-
czenia szkoły odebrało 1072 
absolwentów liceów i techni-
ków, którzy w czerwcu przy-
stąpili do matur. Na wyniki 
będą musieli poczekać do 11 
sierpnia.

Źródło: Urząd Miasta w 
Legnicy

FOT. URZĄD MIASTA 
W LEGNICY

Żegnaj szkoło!
Piątek, 26 czerwca, będzie 
ostatnim dniem roku szkol-
nego dla 12.406 uczniów 
wszystkich legnickich szkół. 
Jednak w tym roku, z uwagi 
na sytuację epidemiczną, nie 
odbędą się tradycyjne uro-
czystości związane z zakoń-
czeniem zajęć.



To nie była sponta-
niczna, niezapowiedziana 
wizyta. Współpracownicy 
Andrzeja Dudy zadzwo-
nili do Bardowskich kil-
kanaście dni wcześniej z 
pytaniem, czy chcą spotkać 
się z prezydentem. „By-
łam w szoku i myślałam, 
że Grzesiek mnie wkręca. 
Oczywiście zgodziliśmy 
się” - opowiada Ania Bar-
dowska na swoim Facebo-
oku.”Nie patrząc na to jak 
wiele dzieli nas Polaków, 
jak różne są nasze poglądy, 
potrzeby uważamy, że gło-
wie naszego Państwa na-
leży się szacunek. Dla nas 
to ogromny zaszczyt, mieć 
takiego gościa.”

Rodzina Bardowskich 
mieszka w Uniejowi-
cach od 1947 roku. Ania 
i Grzegorz są trzecim po-
koleniem, które uprawia 
tu ziemię. Poznali się i za-
kochali w sobie 5 lat temu 
na planie telewizyjnego 
programu „Rolnik szuka 
żony”. Prowadzą nowocze-
sne, ponadstuhektarowe 
gospodarstwo i wychowują 
dwoje dzieci: Jasia i Liwię. 
Mają też popularny kanał 
w serwisie YouTube, gdzie 
opowiadają o swoim życiu 
na wsi i promują nowocze-
sne rolnictwo.

Podczas wizyty w 
Uniejowicach Andrzej 
Duda zwrócił uwagę na 
ciągniki, specjalnie usta-
wione przez Grzegorza o 
rzędzie od najstarszego do 

najnowszego, aby zobrazo-
wać rozwój gospodarstwa. 
Prezydent był ciekaw nie 
tylko indywidualnych hi-
storii, więc podczas spa-
ceru pomiędzy maszyna-
mi Grzegorz wykorzystał 
okazję, aby wspomnieć o 
problemach, z którymi bo-
rykają się polscy rolnicy. 
Miał wrażenie, że Andrzej 
Duda dobrze orientuje się 
w poruszanych przez niego 
tematach. Był przygotowa-
ny i uważny.

W domu czekał zasta-
wiony do obiadu stół. Po-
między kolejnymi daniami, 
w kameralnej atmosferze, 
w gronie najbliższej rodzi-
ny, można było porozma-
wiać nie tylko o rolnictwie 
i zadać prezydentowi kilka 
pytań. Wójt Karolina Bar-
dowska, uczestnicząca w 
obiedzie jako szwagierka 
gospodarzy ale też przed-
stawicielka władzy samo-
rządowej, podarowała An-
drzejowi Dudzie ręcznie 
malowany piernik z wize-
runkiem zamku w Grodź-
cu oraz specjalną dedyka-
cją. Prezent spodobał się 
prezydentowi.

Wizyta w Uniejowicach 
była elementem kampanii 
wyborczej Andrzeja Dudy. 
Trwała zaledwie półtorej 
godziny. Prezydencki har-
monogram nie pozwolił, 
by zabrać gościa na zamek 
w Grodźcu, jak w pewnym 
momencie planowano, ale 
niewykluczone, że jeszcze 
pojawi się ku temu okazja. 
Wójt Karolina Bardow-
ska traktuję tę wizytę jako 
duże wyróżnienie.

- Dla mnie jako wój-
ta gminy ta wizyta była 
szczególnie ważna, nie 
każdy samorząd ma moż-
liwość ugoszczenia prezy-
denta Polski. Choć grafik 
był bardzo napięty i zapla-
nowana była niemal każda 
minuta, udało się znaleźć 
chwilę na krótką rozmowę 
na ważne tematy – komen-

tuje Karolina Bardowska.
Przy prezydenckim au-

tobusie czekali mieszkań-
cy Uniejowic i Zagrodna. 
Nim Andrzej Duda od-
jechał do Złotoryi, przez 
chwilę pozował z nimi do 
zdjęć, rozdawał autografy. 
Będą ważną pamiątką. To 
historyczny moment, bo w 
historii gminy nigdy dotąd 
nie oglądano w niej głowy 
państwa.

Piotr Kanikowski
FOT. JAKUB  
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Prezydent Duda w Uniejowicach
12 czerwca w drodze na wiec 
wyborczy w Złotoryi prezy-
dent Andrzej Duda zatrzymał 
się w gminie Zagrodno. Od-
wiedził gospodarstwo Anny 
i Grzegorza Bardowskich w 
Uniejowicach, pary z progra-
mu „Rolnik szuka żony”. Wi-
zyta miała charakter prywat-
ny, dlatego nie informowano 
o niej wcześniej, ale jeszcze 
tego samego dnia zdjęcia ze 
spotkania opublikowała Kan-
celaria Prezydenta RP.



Powodem skargi jest 
uchwała z 29 maja 2020 r., w 
której Rada Gminy Zagrodno 
stwierdza wygaśnięcie man-
datu wójta Karolinie Bardow-
skiej „z powodu naruszenia 
ustawowych zakazów łączenia 
funkcji wójta z wykonywa-
niem funkcji członka zarządu 
spółki prawa handlowego i za-
rządzania w ramach pełnionej 
funkcji tą działalnością gospo-
darczą i posiadania więcej niż 
10 % udziałów w tej spółce 
prawa handlowego”.

Vox Logistics
Chodzi o spółkę Vox Lo-

gistcs, której udziałowcem i 
prezesem była Karolina Bar-
dowska zanim zdecydowała 
się na start w wyborach samo-
rządowych w 2018 r. Zgodnie 
z Kodeksem wyborczym pani 
wójt była zobowiązana, aby w 
ciągu trzech miesięcy od zło-
żenia ślubowania zaprzestać 
działalności gospodarczej, 
pozbyć się udziałów w spółce 
oraz wystąpić z jej zarządu. 
Niezastosowanie się do tych 
przepisów obliguje radę gminy 
do podjęcia uchwały o stwier-
dzeniu wygaśnięcia mandatu 
wójta.

Jeszcze przed majową se-
sją sprawę zbadał wojewoda 
dolnośląski, do którego radni 
z Zagrodna wysłali zawia-
domienie, że w Krajowym 
Rejestrze Sądowym Karolina 
Bardowska wciąż występuje 
jako udziałowiec i prezes Vox 
Logistics. Wojewoda ustalił, że 
za brak aktualizacji danych w 
KRS nie odpowiada wójt Za-
grodna. Z dokumentów wy-
nika, że na trzy dni przed zło-
żeniem ślubowania Karolina 

Bardowska została odwołana 
przez zgromadzenie wspólni-
ków z zarządu Vox Logistics. 
W tym samym czasie zainicjo-
wała działania zmierzające do 
sprzedania swoich udziałów. 
W spisanej 28 października 
2018 r. przedwstępnej umowie 
nabywca zadeklarował, że do 
20 lutego 2019 roku sfinalizują 
transakcję, potem jednak wy-
cofał się i Karolina Bardowska 
została z kłopotem. Znalazła 
drugiego kupca, ale do sprze-
daży udziałów doszło 2 mie-
siące po terminie zakreślonym 
przez Kodeks wyborczy.

Nadmierna sankcja
Maciej Gardas, dyrektor 

Wydziału Nadzoru Prawne-
go i Kontroli w Dolnośląskim 
Urzędzie Wojewódzkim, 11 
maja odpisał radnym z Za-
grodna, że „zdaniem Wo-
jewody Dolnośląskiego, w 
ustalonym w sprawie stanie 
faktycznym brak jest podstaw 
do podjęcia działań zmierza-
jących do stwierdzenia wyga-
śnięcia mandatu w oparciu o 
art. 492 §2 Kodeksu wybor-
czego”. Maciej Gardas przy-
wołuje orzeczenia Naczelne-
go Sądu Administracyjnego i 
Trybunału Konstytucyjnego 
na potwierdzenie, że niedo-
puszczalna jest wyłącznie lite-
ralna wykładnia tego przepisu, 
bez uwzględnienia zasady pro-
porcjonalności. „Wynikająca 
z konstytucyjnej zasady pro-
porcjonalności konieczność 
zachowania proporcji między 
wagą czynu a sankcją za niego 
przewidzianą nakazuje uznać 
za niezgodne z ustawą zasad-
niczą zastosowanie identycz-
nej sankcji wobec osoby, która 
trwale i świadomie uchyla się 
od realizacji obowiązku usta-
wowego, oraz do osoby, która 
dopuszcza się tylko krótko-
trwałego i formalnego naru-
szenia ustawy.” - pisze do rad-
nych dyrektor Gardas.

Siła wyborów
Na dwóch stronach 

komputeropisu Maciej Gar-
das omawia fakty i aktualne 
orzecznictwo w podobnych 
sprawach. Pisze m.in.: „In-
stytucja wygaśnięcia mandatu 
wójta nie powinna prowadzić 
do pochopnego i niezgodnego 

z prawem zniweczenia war-
tości podstawowej dla funk-
cjonowania gminnej społecz-
ności lokalnej, jaką jest wybór 
w wyborach powszechnych, 
bezpośrednich i tajnych or-
ganu gminy (…).  Mając na 
uwadze, że Pani Karolina Bar-
dowska jeszcze przed złoże-
niem ślubowania, w związku z 
objęciem funkcji Wójta Gmi-
ny Zagrodno, podjęła działa-
nia skutkujące zaprzestaniem 
prowadzenia jednoosobowej 
działalności gospodarczej, od-
wołaniem z funkcji członka 
zarządu Vox Logistics sp. z 
o.o. oraz zbyciem udziałów w 
tej spółce, to brak ujawnienia 
zmian wskazanych faktów w 
Rejestrze Przedsiębiorców 
KRS, wynikający z braku 
działań zarządu spółki, nie 
może przesądzać o zastoso-
waniu wobec Pani Karoliny 
Bardowskiej przewidzianej w 
powołanych wyżej przepisach 
Kodeksu wyborczego sankcji 
wygaśnięcia mandatu wójta. 
To samo dotyczy zbycia przez 
zainteresowaną udziałów w 
spółce 2 miesiące po upływie 
terminu przewidzianego w art. 
492 §4 Kodeksu wyborczego, 
w sytuacji uprzedniego zawar-
cia umów zobowiązujących do 
sprzedaży tych udziałów i re-

zygnacji pierwotnego nabywcy 
tych udziałów z ich zakupu. W 
przedmiotowej sprawie stwier-
dzenie wygaśnięcia mandatu 
wójta byłoby to sankcją nad-
mierną i nieproporcjonalną 
w stosunku do okoliczności i 
wagi dokonanego naruszenia.”

Radni chcą sądu
Wbrew opinii wojewo-

dy dolnośląskiego, na sesji 29 
maja Rada Gminy Zagrodno 
przegłosowała wygaśnięcie 
mandatu wójt Karoliny Bar-
dowskiej. Kodeks wyborczy 
nakazuje, aby przed podjęciem 
takiej uchwały umożliwić wój-
towi złożenie wyjaśnień, ale 
Karoliny Bardowskiej z po-
wodu urlopu nie było na sesji. 
Radnym się spieszyło, więc 
uznano, że pismo dyrektora 
Macieja Gardasa wystarczy 
za jej stanowisko. Rada miała 
świadomość, że uchwała bę-
dzie badana przez wojewodę 
lub sąd administracyjny. Za 
przyjęciem uchwały w spra-
wie stwierdzenia wygaśnię-
cia mandatu wójt Karoliny 
Bardowskiej zagłosowało 10 
radnych: Jan Kotylak, Bartosz 
Kunecki, Danuta Kuźniar, 
Walenty Luszniewski, Jan Łuc, 
Stanisław Olechowski, Halina 
Pawlus, Anna Senko, Piotr Si-

wak, Franciszek Szklarz. Prze-
ciw była Izabella Grabka. Od 
oddania głosu wstrzymali się 
Tomasz Herbut, Paweł Kali-
nowski, Paweł Keklak i Ewa 
Sitko.

Skarga i odpowiedź
8 czerwca wójt Karolina 

Bardowska zaskarżyła uchwa-
łę wygaszającą jej mandat do 
Wojewódzkiego Sądu Admi-
nistracyjnego we Wrocławiu. 
Przed tygodniem Rada Gmi-
ny w Zagrodnie zebrała się na 
sesji, aby zatwierdzić też treść 
swojej odpowiedzi na skargę 
do WSA. Radni piszą, że „nie 
akceptują wywodów” dyrekto-
ra Macieja Gardasa, traktują je 
wyłącznie jako jego interpre-
tację przepisów i chcą poddać 
swą uchwałę sądowej kontroli. 
We wcześniejszej wersji  na-
pisano ostrzej, że stanowisko 
DUW jest niezgodnie z prze-
pisami i w związku z tym za-
wiadomiono Centralne Biuro 
Antykorupcyjne. Sprawdzi-
liśmy w CBA. Temistokeles 
Brodowski, rzecznik prasowy, 
potwierdził, że wpłynęły do 
nich anonimowo informacje w 
tej sprawie. – Organem kom-
petentnym do kontroli wójta 
jest rada gminy, więc odesła-
liśmy pismo do Zagrodna – 

mówi Brodowski.
CBA nie dostrzegło naru-

szenia przepisów antykorup-
cyjnych, które uzasadniałoby 
wszczęcie postępowania prze-
ciwko pani wójt.

Się nie poprawią
Zdaniem Karoliny Bar-

dowskiej uchwała uprawnia-
jąca komisję rewizyjną do 
kontroli w urzędzie zawiera 
wady prawne, bo nie zakreśla 
zakresu czasowego kontroli 
i w niewłaściwy sposób, nie-
zgodny ze statutem gminy, 
formułuje jej cele. Wójt we-
zwała Radę Gminy Zagrodno 
do usunięcia powyższych na-
ruszeń prawa, wskazując za-
pisy do poprawienia. Na sesji 
19 czerwca radni bez konsul-
tacji z radcą prawnym i ana-
lizy ewentualnych uchybień 
przegłosowali, że odmawiają 
zastosowania się do wezwa-
nia. Radny Paweł Kalinowski 
miał obawy, czy bez poprawie-
nia uchwały będzie możliwe 
przeprowadzenie kontroli w 
urzędzie. Większość radnych 
posłuchała jednak Stanisława 
Olechowskiego, według które-
go wszystko jest jak trzeba.

Piotr Kanikowski
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Huzia na panią wójt
Konflikt pomiędzy organami 
władzy w Zagrodnie eskalu-
je. Miesiąc temu rada gminy 
podjęła uchwałę stwierdzają-
cą wygaśniecie mandatu wójt 
Karoliny Bardowskiej. Jedno-
cześnie radni postanowili ob-
niżyć jej wynagrodzenie o 3 
560 zł (z 9 200 zł do 5 640 zł)  
i upoważnić komisję rewizyj-
ną do przeprowadzenia kon-
troli w urzędzie. Obie strony 
czekają na wyrok Wojewódz-
kiego Sądu Administracyjne-
go we Wrocławiu, do którego 
wójt Zagrodna zwróciła się ze 
skargą.



Karolinie Bardowskiej z 
różnych powodów zależało 
na takiej rozmowie. Była go-
towa jechać na spotkanie do 
Wrocławia, ale okazało się, że 
wojewoda chętnie odwiedzi 

Zagrodno. Jarosław Obrem-
ski pytał o gminę, kwestie 
społeczne, budżet, zrealizo-
wane inwestycje i plany na 
przyszłość, ale przede wszyst-
kim o trudne, naznaczone 
nieufnością relacje wewnątrz 
samorządu. Dał sygnał, że 
echa konfliktu między wójt a 
częścią rady docierają do wo-
jewody, budząc troskę. Karo-
lina Bardowska otwarcie opo-
wiedziała mu o problemach, 
z jakimi boryka się jako wło-
darz gminy i samorządowa 
debiutantka.

Razem pojechali na za-
mek w Grodźcu, gdzie czekali 

zaproszeni przez Karolinę 
Bardowską goście z powia-
tu: złotoryjski starosta Wie-
sław Świerczyński, burmistrz 
Świerzawy Paweł Kisowski, 
wójt Tomasz Sybis z Piel-
grzymki, zastępca burmistrza 
Złotoryi Paweł Kulig oraz 
Janina Ziółek, sekretarz gmi-
ny Złotoryja. Swobodna at-
mosfera sprzyjała rozmowom 

na ważne tematy. Wojewoda 
dopytywał się, jak lokalne 
społeczności radzą sobie z 
wychodzeniem z pandemii. 
Włodarze gmin prosili o in-
formacje na temat Funduszu 
Dróg Samorządowych. Gmi-
na Zagrodno oraz powiat 
złotoryjski wiążą z nim na-
dzieje na realizację przygoto-
wywanego obecnie projektu 

przebudowy drogi Uniejowi-
ce – Grodziec wraz z budową 
chodnika w Grodźcu. Karoli-
na Bardowska jest pewna, że 
wizyta wojewody - choć za 
krótka, bo zabrakło czasu na 
zwiedzanie zamku - przynie-
sie dobre owoce. 

Piotr Kanikowski
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Wojewoda dolnośląski Ja-
rosław Obremski przyjął od 
wójt Karoliny Bardowskiej 
zaproszenie do Zagrodna. 
Wizyta składała się z dwóch 
części: z kameralnej rozmo-
wy o gminie w urzędzie oraz 
z bardziej oficjalnego spo-
tkania z samorządowcami 
z powiatu złotoryjskiego na 
zamku w Grodźcu. 

Dobra i ważna rozmowa

Henry No Hurry wystąpi w Zamku Grodziec!
Już 3 lipca odbędzie się 
pierwszy koncert w ramach 
nowego cyklu najbardziej 
nastrojowych koncertów w 
regionie. Szczególny artysta 
oraz wyjątkowa lokalizacja 
koncertu sprawią, że będzie 
to najbardziej nastrojowy po-
czątek wakacji w Polsce.

Henry No Hurry to pro-
jekt na poły muzyczny, na poły 
podróżniczy i po trosze pisarski. 
Ten obwoźny zakład koncertowy 
odwiedzający z założenia miejsca 
małe, kameralne, ruszył w trasę na 
początku 2017 roku i do dzisiaj 
odwiedził... ponad 150 miejsc w 
kilku krajach (Niemcy, Ukraina, 
Szwajcaria, Łotwa, Estonia i inne). 
Henry No Hurry zagrał też trasę 
po schroniskach górskich, trasę po 
prywatnych mieszkaniach, a na-
wet wystąpił na kilku festiwalach 
z OFF Festivalem Artura Rojka 
czy Łódź Songwriters Festiwal 
na czele. W styczniu 2019 roku 
wydany został debiutancki album 

Henry No Hurry.
Warto spotkać ich na trasie 

– zarówno Henry’ego jak i Hur-
ry’ego!

Zamek Grodziec – Gmina 
Zagrodno

piątek, 3 lipca 2020, godz. 20:30
Bilety w cenie 30 zł

Dostępne na zamekgrodziec.
abilet.pl lub stacjonarnie w 

Zamku
Liczba miejsc ograniczona.

Organizatorzy:
Gmina Zagrodno
Zamek Grodziec

Sudety.pro
Jeden samochód, kilka instrumen-

tów.
Bez pośpiechu, bez oczekiwań.
Sam ze sobą i swoimi „dziwac-

twami”.
Raz Henry a raz Harry.

Dr Jekyll i Mr Hyde.
Wydarzenie:

www.facebook.com/
events/297264081415450

www.zagrodno.eu
www.facebook.com/henryno-

hurry



Hrabia myśli o tym gru-
zowisku od rana. Myśli, wcią-
gając buty. Myśli, zakładając 
płaszcz, skórzane rękawice i 
kapelusz kupiony w lepszych 
czasach na Bond Street w 
Londynie. Myśli, krocząc po 
zasypanej śniegiem drodze do 
Hildy, której (to gorycz czy 
czułość?) powiodło się lepiej. 
Jego żona umarła na raka 12 
września 1943 roku, gdy pod 
Kurskiem, Smoleńskiem, Le-
ningradem dopiero tężał ten 
złowrogi warkot, przez który 
nie może w nocy spać. Wie, 
że kiedy stanie nad jej grobem 
przy kościółku, złe myśli go 
opuszczą. A potem odwróci się 
i po własnych tropach wróci do 
pałacu, do swojej ostatniej am-
basady. Będzie tam czekał na 
najeźdźców z pożółkłą nieco 
fotografią, na której stoi obok 
radzieckich generałów i komi-
sarzy.

Moskwa 1928 - 1933
Zdjęcie było pamiątką z 

lat 1928-1933, które hrabia 
Herbert von Dirsken – ostat-
ni pan na zamku w Grodź-
cu - spędził jako ambasador 
III Rzeszy w Moskwie. On 
i Hilda bywali wówczas na 
przyjęciach organizowanych 
przez marszałka Klimienta 
Jefriemowicza Woroszyłowa. 
Jako gość komisarza ludowego 
spraw wojskowych i morskich 
ZSRR miał okazję poznać całą 
generalicję Armii Czerwonej 
oraz partyjną wierchuszkę. 
Odraza, jaką odczuwał wobec 
komunistów, nie przeszka-
dzała mu patrzeć na Związek 
Radziecki pragmatycznie jako 
na siłę, którą będzie można 
wykorzystać w interesie Nie-
miec. We swoich wspomnie-
niach podkreślał, że oba kraje 
zostały pokonane na wojnie, 
potraktowane przez aliantów 

jako wyrzutki i zmuszone do 
tolerowania tej pyszałkowatej 
nowej sąsiadki: Polski. 

Dirksen nie cierpiał Pol-
ski ani Polaków. Już wcze-
śniej jako chargé d’affaires 
ambasady w Warszawie oraz 
konsul niemiecki w Wolnym 
Mieście Gdańsk próbował na 
różne sposoby zwrócić opinię 
światową przeciwko Polsce. 
Liczył, że te intrygi plus pre-
sja ekonomiczna pomogą po-
mogą przywrócić niemiecką 
zwierzchność nad Górnym 
Śląskiem oraz tzw. korytarzem 
gdańskim. 

Był zwolennikiem utrzy-
mywania przez III Rzeszę 
napięcia w relacjach z Polską 
w nadziei na rewizję Traktatu 
Wersalskiego. Jednocześnie 
podczas pięcioletniej mi-
sji w Moskwie Herbert von 
Dirksen dążył do polepsze-
nia stosunków niemiecko-ra-
dzieckich, co niekoniecznie 
odpowiadało Adolfowi Hi-
tlerowi. Ambasador niepokoił 
się, że antykomunistyczna re-
toryka nazistów może znie-
chęcić Związek Radziecki do 
układania się z Niemcami. Im 
bardziej hrabia naciskał w tej 
sprawie, tym mocniej irytowali 
się jego przełożeni w Berlinie. 
W końcu Führer zdecydował 
się przenieść go na placówkę 
w Japonii. 

Tokio 1933 – 1938
W październiku 1933 roku 

Herbert von Dirksen został 
ambasadorem Niemiec w To-
kio. Pakował się w rozgorycze-
niu. Miał żal, że Adolf Hitler 
nie docenił dostatecznie jego 
lojalnej służby. Zastanawiał się, 
w jakim stopniu załamanie ka-
riery jest skutkiem fałszywych 
opinii Berlina o jego ideowej 
postawie. Uważał się za anty-
semitę, preferował aryjskie to-
warzystwo, nigdy nie miał żad-
nych żydowskich przyjaciół 
ani nawet nie bywał w domach, 
gdzie przyjmowano Żydów. 
Całym sercem identyfikował 
się z nazizmem, a mimo tego 
co jakiś czas odbierał z Berlina 
sygnały o braku zaufania.

Pobyt w Tokio wykorzy-
stał do odbudowania swojej 
pozycji. Dirksen jako amba-
sador mocno zaangażował się 
w japońsko-chiński konflikt 
o Mandżukuo, marionetkowe 
państwo utworzone przez Ja-
ponię na okupowanych przez 
nią obszarach Mandżurii. 

Dał się poznać jako zręczny 
i skuteczny dyplomata. Do-
prowadził do wycofania nie-
mieckiej misji wojskowej z 
Chin, zaprzestania sprzedaży 
broni Chińczykom i przyjęcia 
przez dyplomację III Rzeszy 
kursu na Japonię. Jego praca 
stworzyła podwaliny pod pod-
pisanie w 1940 roku w Ber-
linie tzw. paktu trzech, czyli 
formalnego sojuszu pomiędzy 
faszystowskimi Włochami, 
Niemcami i Japonią. Ale nim 
do tego doszło, Herbert von 
Dirksen został, tym razem w 
nagrodę, mianowany ambasa-
dorem III Rzeszy w Londynie.   

Londyn 1938 - 1939
W londyńskiej ambasadzie 

Niemiec Herbert von Dirksen 
zajął miejsce Joachima von 
Ribbentropa, awansowanego 
przez Adolfa Hitlera na nowe-
go ministra spraw zagranicz-
nych. Urząd objął 7 kwietnia 
1938 roku i od razu przyszło 
mu łagodzić poirytowanie 
króla Jerzego VI oraz premiera 
Nevilla Chamberlaina bezce-
remonialnymi roszczeniami 
terytorialnymi wysuwanymi 
przez nazistów najpierw wo-
bec Czechosłowacji, potem 
wobec Polski. Na tle nieokrze-
sanego Ribbentropa, Dirksen 
wydawał się brytyjskim elitom 
łatwiejszy do zaakceptowania. 
Oczarował Londyn płynną an-
gielszczyzną oraz znajomością 
etykiety. Elegancka postawa i 
arystokratyczne maniery nie-
mieckiego dyplomaty mogły 
budzić przekonanie, że donie-
sienia prasy o nazistowskich 
ekscesach to przesada. Amba-
sador przekonywał, że Hitler 
dąży tylko do skorygowania 
„nieprawidłowości” Wersalu i 
wcale nie zdominował Europy. 
Jego taktyka wilka w owczej 
skórze mogła przez jakiś czas 
przynosić efekty, Herbert von 
Dirksen zdawał sobie jednak 
sprawę, że nie da się ciągnąć 
tej gry w nieskończoność. 

Herbert von Dirksen oba-
wiał się sprowokowania świa-
towego konfliktu zbrojnego 
dopóki był przekonany, że 
Niemcy nie są w stanie wyjść 
z tej opresji zwycięsko. Na 
początku sierpnia 1938 roku 
podczas wizyty w Berlinie 
ambasador osobiście ostrzegał 
Hitlera, że jeśli zaatakuje Cze-
chosłowację, Wielka Brytania 
pójdzie na wojnę. I znów, jak w 
czasach moskiewskich, Führer 

jego opinię zignorował, a póź-
niej historia pokazała, że nikt 
nie ma zamiaru ginąć za Cze-
chów. Wiosną i latem 1939 
roku, gdy w związku z żąda-
niem tzw. korytarza polskiego 
rosło napięcie w czworokącie 
Berlin – Warszawa – Londyn 
- Paryż, ambasador był rozdar-
ty między pragnieniem wojny, 
która zetrze Polskę z mapy 
Europy, a obawami przed 
wywołaniem kolejnej wojny 
światowej. W rozmowach z 
brytyjskimi politykami próbo-
wał wysondować, na ile groźne 
dla planów inwazji są gwa-
rancje udzielone Polsce przez 
rząd Chamberlaina 31 marca 
1939 roku. Może usłyszał to 
co chciał usłyszeć, bo w lipcu 
1939 roku raportował do Ber-
lina, że Polska jest w zasięgu - 
Wielka Brytania nie  odważy 
się wypowiedzieć Niemcom 
wojny. 

Emerytura w Grodźcu
Depesza współgrała z na-

strojami w III Rzeszy. Ribben-
trop wysłał na urlop ambasa-
dorów w Londynie, Paryżu i 
Warszawie, by nie dopuścić 
do złożenia przez Brytyjczy-
ków jakiejkolwiek oferty, która 
mogłaby powstrzymać wojnę. 
14 sierpnia 1939 roku Her-
bert von Dirksen przyjechał 
do Berlina na urlop. Dwa i 
pół tygodnia później Hitler 
zaatakował Polskę. 3 wrze-
śnia Wielka Brytania wypo-
wiedziała Niemcom wojnę, 
więc ambasada w Londynie 
przestała istnieć. Herbert von 
Dirksen wrócił na ojcowiznę, 

do Grodźca. 
Był zadowolony, że może 

odpocząć po 37 latach służby 
cywilnej i dyplomatycznej. Na 
300 hektarach pól uprawiał 
buraki i ziemniaki, hodował 
120 sztuk bydła i 200 świń. 
Spisywał wspomnienia. Ra-
zem z żoną organizował po-
wiatowy oddział Czerwonego 
Krzyża i zbierał po okolicy 
fundusze na jego działalność. 
Wcześniej protestował prze-
ciwko planom zbudowania 
pod zamkową górą 40-tysięcz-
nego miasta Josef Wagnerstadt 
z osiedlami dla robotników 
potrzebnych do kopania mie-
dzi, którą znaleziono na tere-
nie jego posiadłości. Był zado-
wolony z wojny także dlatego, 
że pogrzebała te plany. Cieszy-
ła go wiejska sielanka, żywot 
ziemianina, do którego czasem 
jak duchy przeszłości zgłaszają 
się na konsultacje wojskowi i 
politycy. 

Wojna miała mu jednak 
pokazać także inne oblicze. 
W styczniu 1945 roku, gdy 
ruszyła radziecka ofensywa, 
do Grodźca zaczęli docierać 
pierwsi uciekinierzy ze wscho-
du. Było ich więcej, i więcej 
- w łachmanach, z dziećmi, 
z resztkami dobytku. Pałac 
Dirksenów zamienił się w 
hotel, w którym zatrzymywali 
się dla nabrania sił nim ruszyli 
w dalszą drogę. Strach przed 
gwałtami i rabunkami, z któ-
rych słynęła Armia Czerwona, 
sprawiał, że zanim nadeszło 
wojsko pustoszały dolnośląskie 
wsie i miasteczka. Hrabia zo-

stał w Grodźcu, ufny, że znajo-
mości z moskiewskiej ambasa-
dy będą jak glejt zapewniający 
nietykalność. 

W opustoszałym pałacu 
z Herbertem von Dirksenem 
została jego chora kuzynka. 
Jej stan nie pozwalał na ewa-
kuację. Wkrótce umarła, a gdy 
niewielki kondukt wiózł trum-
nę do kościoła, drogę zastąpili 
żałobnikom trzej radzieccy 
żołnierze. Hrabia wyjaśnił im 
po rosyjsku, że to pogrzeb. - 
Wot popoczka – zaśmiali się 
i kazali wszystkim wracać do 
pałacu. 

Pałac plądrowały już hordy 
żołnierzy. Wielu było pijanych. 
W poszukiwaniu kosztowno-
ści wywlekali zawartość szaf 
i szuflad, wywracali meble, 
demolowali komnaty. Wy-
machiwali przed Dirksenem 
pistoletami. Rabusie zmieniali 
się, jedni wyjeżdżali, drudzy 
przyjeżdżali. Ambasador po-
czątkowo oczekiwał ich na 
dole, na dziedzińcu. Potem 
zamknął się w gabinecie i ka-
zał zapowiadać „gości” przez 
służących. W końcu po serii 
upokorzeń zdecydował się po-
kazać przywiezione z Moskwy 
zdjęcie, na którym stoi obok 
wysokich stopniem generałów 
w siedzibie Armii Radzieckiej. 
Fotografia zrobiła oczekiwa-
ne wrażenie. Żołnierze oddali 
Niemcowi honory i zaczęli go 
tytułować komisarzem ludo-
wym. 

Piotr Kanikowski
FOT. NARODOWE AR-

CHIWUM CYFROWE
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Ostatni państwo na Grodźcu (3)
Ziemia drży. Gąsienice ra-
dzieckich czołgów zdzierają 
z autostrady cienką warstew-
kę spadłego w nocy śniegu, 
marszczą ją, jak ściśnięte 
palcami płótno. Herbert von 
Dirksen tego nie widzi ani nie 
słyszy, ale wie, że tak jest. 
Tak musi być. Od razu rozpo-
znał strach w głosie kobiety, 
która zadzwoniła rano do pa-
łacu, żeby go ostrzec: „Niech 
pan ucieka, panie hrabio”. 
Ale jego świat zawalił się 
w gruzy i nie ma już takie-
go miejsca, w które mógłby 
uciec.
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Bardzo Młoda Kultura to 
program wspierający lokalne, 
oddolne inicjatywy, skierowane 
do dzieci i młodzieży szkolnej 
oraz kadry oświatowej, rodziców 
i opiekunów. Liczy się orygi-
nalność pomysłów oraz wysoki 
potencjał kulturotwórczy i edu-
kacyjny. O środki ubiegać mogą 
się trzyosobowe zespoły, w skład 
których wchodzić powinien 
przynajmniej jeden przedsta-

wiciel sektora kultury i sektora 
edukacji. Projekt skierowany jest 
również do przedstawicieli or-
ganizacji pozarządowych i grup 
nieformalnych.

W ubiegłym roku program 
Bardzo Młoda Kultura zaowo-
cował szeregiem bardzo cieka-
wych inicjatyw. W 2019 roku 
Galeria Sztuki we współpracy z 
II Liceum Ogólnokształcącym 
zrealizowała projekt „Ale Mura-
le!“, którego finałem było zapro-
jektowanie i wykonanie muralu, 
który młodzież – pod pieczą 
i kierunkiem artysty Łukasza 
Gierlaka – stworzyła w swojej 
szkole. We Wrocławiu sfinanso-
wano projekt Ewy Małkiewicz 
„TworzyMY bajkę”, w ramach 
którego lokalni twórcy stwo-
rzyli bajkę „Wrocław Koloro-
wy” przybliżającą najmłodszym 
idee takie jak poszanowanie 
różnorodności i wrażliwość na 
piękno. Z kolei w Wałbrzyskim 
Ośrodku Kultury zorganizo-
wany został cykl warsztatów pt. 
„Sztuka Natury – zespolenie” 
odnoszących się do więzi czło-
wieka z naturą. Twórcze pobu-
dzenie uczestników zapewniły 

warsztaty fotograficzne, tworze-
nia lasów w słoiku i  obrazów z  
mchu, a także drzewolecznictwa.

Granty trafiły też do sze-
regu innych inicjatyw, podczas 
których dzieci i młodzież miały 
okazję poznać tajniki tworzenia 
kostiumów teatralnych i teatru 
w pudełkach (projekt „Po trze-
cim dzwonku”, Wrocławski 
Teatr Lalek), uczestniczyli w 
warsztatach tworzenia postaci 

do gier komputerowych i ani-
macji („Kultura Cyfrowa”, Fun-
dacja „Życie z pasją”, ODA Fir-
lej) czy zapoznać się z tajnikami 
tworzenia muzyki – dźwiękiem, 
rytmiką, słuchem, instrumenta-
mi, śpiewem oraz tańcem, dążąc 
do stworzenia własnych form 
muzycznych („Muzyka zaczyna 
się tam, gdzie słowo jest bezsil-
ne…”, Dom Kultury w  Bolko-
wie).

Jak widać, uczestnicy pro-
jektu nie zawiedli – różnorod-
ność oraz jakość artystycznych 
projektów była naprawdę bar-
dzo wysoka! Wierzymy, że w 
bieżącej edycji będzie podobnie. 
Jeśli masz pomysł, ideę, chcesz 
działać – zachęcamy do kontak-
tu z Galerią Sztuki w Legnicy. 
Na zachętę dodamy, że oprócz 
wsparcia finansowego inicjatyw 
na uczestników programu cze-

kać będą warsztaty i  szkolenia.
Bardzo Młoda Kultura 

2019-2021 to program dota-
cyjny Narodowego Centrum 
Kultury, którego zadaniem jest 
projektowanie, testowanie i  
wdrażanie rozwiązań, które mają  
zbliżyć sferę edukacji i kultury.

Źródło: Galeria Sztuki  
w Legnicy

FOT. GALERIA SZTUKI 
W LEGNICY

Pieniądze na młodą kulturę
Tylko do końca czerwca trwa 
nabór wniosków dla inicjatyw 
kulturalnych w ramach no-
wej edycji programu Bardzo 
Młoda Kultura 2019-2021. 
Chcesz działać lokalnie na 
rzecz kultury, ale brakuje 
Ci źródeł finansowania? Na 
realizację własnego projek-
tu możesz otrzymać grant 
w wysokości 10.000 zł! Jak 
ubiegać się o wsparcie? To 
bardzo proste – wystarczy, że 
złożysz wniosek przez Inter-
net. Formularz zgłoszeniowy 
dostępny jest na stronie fir-
lej.wroc.pl, a wyniki ogło-
szone zostaną najpóźniej 20 
lipca.
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- Ola, jak jej koleżanka 
z klasy, 5 października 2019 
roku zginęły w wypadku sa-
mochodowym – mówi Aga-
ta Szafrańska. - Wypadek 
był spowodowany brakiem 
myślenia. O co chodzi? 
Człowiek, który prowadził 
samochód nie pomyślał, że 
jeśli będzie jechać za szybko 
może spowodować wypadek. 
Nie pomyślał, że wyprze-
dzając przy takiej prędkości 
może stracić panowanie nad 
samochodem. Nie pomyślał, 
że jego telefon może zbyt 
mocno odwrócić jego uwagę 
od drogi. Po prostu nie po-
myślał. Ale przez to że on 

nie pomyślał, to dwie młode 
osoby straciły życie.

Wypadek, o którym 
opowiada Agata Szafrańska, 
został spowodowany przez 
dziewiętnastolatka, któ-
ry odwoził dziewczynki z 
imienin swojej siostry. Auto 
wjeżdżało do Legnicy uli-
cą Jaworzyńską. Na dworze 
zrobiło się ciemno. Jezdnia 
była mokra. Szczepan W. się 
spieszył. Jak ustaliła proku-
ratura, na odcinku drogi, na 
którym obowiązywało ogra-
niczenie administracyjne 
prędkości do 70 km/h, gnał 
z prędkością w przedziale 
od 95 km/h do 115 km/h. 
Próbował wyprzedzić jadący 
przed nim autobus. Podczas 
tego manewru stracił pano-
wanie nad pojazdem. Jego 
fiat przeciął przedzielający 
jezdnie pas zieleni i wjechał 
wprost pod nadjeżdżające-
go z przeciwnego kierunku 
busa.

1 lipca o godz. 11. 30 
przed Sądem Rejonowym 
w Legnicy odbędzie się roz-
prawa przeciwko sprawcy 
wypadku. Agata Szafrańska 
zaprasza wszystkich, aby 

tego dnia przyszli pod le-
gnicki sąd. Nie chodzi jej o 
odwet na dziewiętnastolat-
ku, bo jest pewna, że on też 
tego nie chciał. Po prostu, 
nie pomyślał. Agata ma na-
dzieję, że ludzie uświadomią 
sobie, jaka odpowiedzial-
ność wiążę się z kierowa-
niem samochodem. Zachęca 
też, aby używając hasztagu 
#jedzieszmysl wrzucać do 
internetu opowieści o wy-
padkach, których ktoś zgi-
nął, bo ktoś inny w porę nie 
pomyślał , aby zwolnić, bar-
dziej uważać, być ostrożniej-
szym.

- Myśl. Bo gdyby chło-
pak prowadzący samochód 
pomyślał, to mogłabym dzi-
siaj przytulić moją siostrę 
- mówi Agata Szafrańska. 
Ma nadzieję, że zainicjowa-
na przez nią akcja sprawi, że 
siadając za kierownicą, prze-
kręcając kluczyk w stacyjce, 
wyjeżdżając na drogę kie-
rowcy będą myśleć o sobie, 
o ludziach, którzy siedzą z 
nimi w samochodzie, i o in-
nych użytkownikach drogi.

Piotr Kanikowski

Pierwszy z nich ujaw-
ni tajemnice Lasku Złoto-
ryjskiego, o którym opowie 
dyrektor Muzeum Miedzi, 
Marcin Makuch. Zanim to 
jednak nastąpi Muzeum Mie-
dzi zaprasza na ubiegłoroczne 
spacery, które zostały utrwa-
lone na zdjęciach i można je 
obejrzeć na: http://muzeum-
-miedzi.art.pl/

28 czerwca godz. 14.00 
podczas premiery pierwszego 
z wirtualnych spacerów dy-
rektor Muzeum Miedzi Mar-
cin Makuch opowie o historii 

dawnego Lasku Mieszczań-
skiego, dawnych fabrykach 
cegieł, których pozostałością 
są stawy tzw. Glinki i budynki 
przy ul. Kilińskiego, o trzech 
pomnikach znajdujących 
się na tym terenie, o historii 
dawnego szpitala wojskowe-
go oraz o Wzgórzu Zwycię-
stwa, której nazwa nawiązuje 
do zmagań austriacko-pru-
skich o Śląsk.

Źródło: Muzeum Miedzi  
w Legnicy

FOT. MUZEUM MIE-
DZI W LEGNICY

Podróże misia Wojtka, 
to seria bajek dla dzieci. Ich 
bohaterem jest słynny miś 
z armii generała Andersa, 
który w podczas swoich po-
dróży poznaje bardzo cieka-
wy okres w historii Polski – 
czas kiedy Polska odzyskała 
niepodległość.

W książce Artura Gu-
zickiego wszystko zaczyna 
się w Żaganiu. Oto tamtej-
szy misiek z nudów schodzi 
z niewielkiego cokołu i spa-
cerując przez miasto trafia 
na dworzec kolejowy. Tam 
spotyka dziwnie ubranych 
żołnierzy. Po chwili okazuje 
się, że to dowodzona przez 
generała Hallera Błękitna 
Armia, a sam Wojtek za-
czyna rozumieć, że właśnie 

przeniósł się w czasie i ma 
szansę na poznanie historii 
zupełnie innej wojny, niż ta 
w której uczestniczył u boku 
żołnierzy Andersa. -Myśląc 
o tej książce wyszedłem z 
założenia że miś Wojtek 
służąc w polskiej armii mu-
siał być Polakiem, ale nie-
stety nigdy nie był w Polsce i 
nie znał jej historii. Dlatego 
zafundowałem mu podróż 
w czasie i przeprowadziłem 
przez bardzo ciekawy i waż-
ny okres w dziejach Polski - 
opowiada Artur Guzicki.

Podróże misia Wojt-
ka – to dziesięć opowieści. 
Główny bohater uczestniczy 
w ważnych historycznych 
wydarzenia. Poznaje między 
innym Józefa Piłsudskie-
go, Romana Dmowskiego 
i Ignacego Paderewskiego. 
Bierze udział w wojnie z 
bolszewikami i pływa Po-
morzaninem, czyli pierw-
szym polskim okrętem 
wojennym. Odwiedza kra-
kowskie Oleandry, Lwów, 
jest świadkiem słynnego 
przemówienia Ignacego Pa-
derewskiego wygłoszonego 
w Poznaniu i zaślubin z mo-
rzem jakich dokonał generał 

Józef Haller. W końcu trafia 
do Wersalu w czasie kie-
dy Dmowski i Paderewski 
podpisują traktat pokojowy 
na mocy którego państwa 
zachodnie uznają niepodle-
głość Polski.

Książka jest bogato ilu-
strowana przez Henryka 
Bacę. Wstęp do niej napisał 
profesor Jan Żaryn.

Guzicki i Baca to duet 
autorów, który kilka lat 
temu stworzył oparte na po-
dobnym pomyśle „Przygody 
Julka”. To książka o 10 po-
dróżach Julka - urwisa wy-
rzeźbionego przez Edwarda 
Mirowskiego. Z Julkiem, 
stojącym na co dzień przy 
legnickim Rynku, dzieci 
poznawały historię Legnicy. 
Teraz mogą kontynuować 
podróże w czasie z Wojt-
kiem.

W najbliższy piątek 26 
czerwca książka i autor od 
godziny 14 do 16 będą do-
stępni dla czytelników w 
kawiarni Markova w legnic-
kim Rynku. Wszystko oczy-
wiście z zachowaniem zasad 
bezpieczeństwa.

AG

Do marca w odbywa-
jących się w teatrze zaję-
ciach prowadzonych we 
współpracy z legnickim 
Stowarzyszeniem Inicjatyw 
Twórczych przez aktorów 
i animatorów kultury brało 
udział około stu uczestni-
ków. Wraz z zamknięciem 
teatru i ograniczeniem 
jego aktywności uczestnicy 
przenieśli się do sieci. Tak 
też zakończą sezon pod-
czas czterodniowych (25-28 
czerwca) prezentacji efek-
tów swojej pracy.

- W tym roku wyjątko-
wo spotkamy się na zakoń-
czeniu edukacji teatralnej 
w Internecie, ponieważ z 

powodu epidemii od marca 
prowadziliśmy warsztaty w 
Klubie Gońca Teatralne-
go wyłącznie online i tam 
pracowaliśmy nad finałowy-
mi filmami. Na taką formę 
zakończenia sezonu zde-
cydowały się cztery grupy. 
Natomiast grupa dorosłych 
i seniorów „Bagażnik” oraz 
grupa młodzieżowa „Ślady” 
pokaże efekty swojej pracy 
po wakacjach, być może już 
na scenie - zapowiada i ob-
jaśnia koordynatorka zajęć 
i pedagożka teatru Joanna 
Rostkowska.

Emisje finałowych fil-
mów odbędą się w czasie 
rzeczywistym na teatralnym 
YouTubie oraz na facebo-
okowym profilu Teatru Mo-
drzejewskiej oraz specjalnie 
utworzonym podczas zajęć 
profilu Edukacja Teatralna 
Modrzejewskiej online (lin-
ki do filmów będą dostępne 
w dniu emisji).

25 czerwca godz. 18.00 
– „Czego o nas nie wiecie” 
– grupa GOGUSIE, opieka 
artystyczna: Mateusz Krzyk.

26 czerwca godz. 18.00 – 

„Halo, czy mnie słyszysz?”- 
Pogotowie Teatralne, opieka 
artystyczna: Katarzyna Kaź-
mierczak.

27 czerwca godz. 18.00 
– „Komu? Co? Kwarantan-
na- etiudy”- Mały Goniec, 
opieka artystyczna: Joanna 
Gonschorek.

28 czerwca godz. 18.00- 
„Pamiętnik” - Szkoła Czaro-
dziejów Wyobraźni, opieka 
artystyczna: Joanna Rost-
kowska i Tomasz Baran.

Wieloletnią regułą 
było, że wraz z zakończe-
niem sezonu rozpoczynała 
się rekrutacja chętnych do 
uczestniczenia w zajęciach 
KGT w kolejnym sezonie. 
Niejasna sytuacja i niepew-
ne prognozy epidemiczne 
sprawiły, że tym razem bę-
dzie inaczej. Nabór na za-
jęcia edukacyjne w sezonie 
2020/2021 - o ile będzie to 
możliwe - przeprowadzony 
zostanie dopiero pod koniec 
wakacji.

Grzegorz Żurawiński,  
@kt Legnicka  

Gazeta Teatralna

Jedziesz, myśl! 

Spacery historyczne na siedząco

Guzicki i Baca  
snują bajki o Polsce

Finał sezonu w Gońcu 

Agata Szafrańska - siostra 
11-letniej Oli, która wraz 
z koleżanką zginęła 5 paź-
dziernika 2019 r. w wypad-
ku samochodowym na ul. 
Jaworzyńskiej w Legnicy 
- zainicjowała w mediach 
społecznościowych akcję 
#jedzieszmysl. W porusza-
jący sposób opowiedziała o 
swojej stracie i nagrała apel 
do kierowców, aby jadąc sa-
mochodem myśleli, co się 
może stać.

Już w niedzielę 28 czerwca 
o godzinie 14.00 ruszy drugi 
sezon Legnickich Spacerów 
Historycznych. W związku z 
pandemią koronawirusa pla-
nujemy najnowszą edycję 
spacerów przenieść do Inter-
netu. Jest to możliwe dzięki 
produkcjom filmowym pt. 
„Wirtualne legnickie spacery 
historyczne” realizowanym 
w ramach programu dota-
cyjnego „Kultura w sieci”, 
dofinansowanego ze środ-
ków Narodowego Centrum 
Kultury.

No co dzień spokojnie stoi w 
centrum Żagania. Jednak od 
czasu do czasu wyrusza w 
podróż. Podróżuje nie tylko 
od miasta do miasta. Potrafi 
przenosić się też w czasie. 
Taki jest żagański miś Woj-
tek w najnowszej książce 
Artura Guzickiego, która wła-
śnie ukazała się nakładem 
krakowskiego wydawnictwa 
Biały Kruk.

Warsztaty teatralne w le-
gnickim Teatrze Modrzejew-
skiej odbywały się w sezonie 
2019/2020 w sześciu grupach 
wiekowych: dzieci, młodzie-
ży, dorosłych i seniorów. Fi-
nał zajęć będzie wyjątkowy, 
podobnie jak nietypowy był 
naznaczony epidemią sezon. 
Zamiast spektakli na scenie 
uczestnicy zaprezentują w 
sieci zrealizowane filmy.
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Podczas trwającej 17 dni 
imprezy wystąpi 16 zespołów 
z krajów leżących na pięciu 
kontynentach, w tym z tak eg-
zotycznych miejsc jak Kolum-
bia, Kenia czy wyspa Guam w 
archipelagu Marianów. Idea 
festiwalu została zachowana – 
pozostanie spotkaniem wielu 
ludzi różnych kultur.

Prezentacje przebiegać 
będą w formule jeden dzień, 
jeden kraj. Codziennie o godz. 
19.00 swój folklor zaprezen-
tują kolejni uczestnicy. W tym 
roku są to zespoły z Meksy-
ku, Kolumbii, Peru, Algierii, 
Kenii, Indii, Nepalu, Gruzji, 
Turcji, Bułgarii, Guam, Irlan-
dii, Słowacja, Serbii, Rumuni i 
Polski.

Każdy przesłał nagrania 
swoich występów, bo przyjazd 
z powodu epidemii okazał 
się niemożliwy. Transmisję 
poprzedzą krótkie filmiki z 
pozdrowieniami i informa-
cjami o zespole i jego kraju. 

Transmisje z koncertów prze-
platać będą warsztaty, wykłady 
i animacje związane z łem-
kowskimi tradycjami. Koncert 
galowy wszystkich uczestni-
ków odbędzie się tym razem 
na zakończenie. Oczywiście 
wszystko w sieci.

Na żywo ulicami Legnicy 
przejdzie jedynie symbolicz-
ny korowód, a flagi państw 
i tablice zespołów przeniosą 
przez miasto gospodarze, czy-
li członkowie łemkowskiego 
zespołu „Kyczera. Ostateczny 
kształt imprezy zależy jednak 
od bieżących zaleceń epide-
miologicznych.

- Bardzo zależało nam 
na organizacji festiwalu w 
tym trudnym czasie, bo jest 
on dla nas platformą komu-
nikacji ze światem, zarówno 
tym leżącym po sąsiedzku, 
jak i tym odległym. Chcemy 
dać ludziom trochę radości 
i poczucia normalności, po-
wiedzieć: przyszliśmy do was, 
jak co roku. Chcemy też, by z 
festiwalem dotrzeć do miejsc 
szczególnie narażonych na 
skutki izolacji, czyli placówek 
społeczno-opiekuńczych. Za-
stanawiamy się jeszcze, jak 
to bezpiecznie zrobić – mówi 
Jerzy Starzyński, twórca festi-

walu.
Organizowany od 1996 r. 

„Świat pod Kyczerą”, jeden z 
największych festiwali folklo-
rystycznych w Polsce, potrwa 
od 26 czerwca do 12 lipca. 
Jego pomysłodawcą i organi-
zatorem jest Łemkowski Ze-
spół Pieśni i Tańca „Kyczera”, 
a głównym partnerem organi-
zacyjnym Legnickie Centrum 
Kultury.

Organizatorzy planu-
ją rozstawienie telebimów w 
miejscowościach, w których 
co roku trwał festiwal: Legni-
cy (Rynek), w Rudnej, Kryni-
cy Górskiej, a także w kilku 
miejscowościach Beskidu Ni-
skiego.

Festiwal można oglądać na:
YouTube FB Łemkowskie-

go Zespołu Pieśni i Tańca „Ky-
czera”

http://www.kyczera.eu/
https://www.facebook.com/

kyczera
https://www.facebook.com/

IFFswiat pod kyczera/
Instagram: https://www.

instagram.com/kyczera

Źródło: Urząd Miasta  
w Legnicy

FOT. PIOTR  
KANIKOWSKI

W spotkaniu uczestniczy-
li między innymi: Minister 
Sportu Danuta Dmowska-
-Andrzejuk, Minister, Szef 
Gabinetu Politycznego Pre-
miera Krzysztof Kubów, Pre-
zes Zarządu KGHM Marcin 
Chludziński oraz 6 stypendy-
stów programu KGHM Mie-
dziane Rywalizacje.

- Dodatkowe, indywi-
dualne wsparcie wybitnych 
sportowców jest niezwykle 
istotne, ponieważ pozwala 
zapewnić komfort przygoto-
wań do najważniejszych im-
prez rangi międzynarodowej, 
w tym do przyszłorocznych 
Igrzysk Olimpijskich w To-
kio. Dziękuję KGHM Polska 
Miedź S.A. za to, że włącza się 
w realizację strategii rozwo-
ju polskiego sportu. Wierzę, 
że stypendyści dostarczą nam 
wielu powodów do radości – 
powiedziała Minister Danuta 
Dmowska-Andrzejuk.

Program stypendialny to 
wsparcie utalentowanych pol-
skich sportowców. Od 2019 
roku KGHM pomaga zawod-
nikom w tworzeniu warunków 
do treningu i osiągania sukce-
sów. Wśród 24 wyróżnionych 
znalazło się 7 sportowców z 
Zagłębia Miedziowego.

- Sportowy talent to spra-
wa najważniejsza, ale wszyscy 
wiemy, jak ważny jest komfort, 

również finansowy, w plano-
waniu kariery czy po prostu 
w udziale w zawodach. Przy 
tworzeniu Miedzianych Ry-
walizacji myśleliśmy właśnie 
o tym, by dać sportowcom wa-
runki do trenowania a później 
czekać na ich sukcesy. Dajemy 
szansę zarówno młodym, jak i 
już doświadczonym zawodni-
kom. Ich osiągnięcia to nasza 
wspólna duma – powiedział 
Marcin Chludziński, Pre-
zes Zarządu KGHM Polska 
Miedź S.A.

Stypendia są przyznawa-
ne przez KGHM za wybitne 
osiągnięcia sportowe i pracę 
nad osiąganiem coraz lep-
szych wyników. Wśród wy-
różnionych znaleźli się m.in. 
szpadzistka Ewa Trzebińska, 
łyżwiarka Natalia Czerwonka, 
strzelcy Daniel Romańczyk i 
Tomasz Bartnik czy wioślarze 
Mikołaj Burda i Fabian Ba-
rański.

W ubiegłym roku strze-
lec Daniel Romańczyk - sty-
pendysta programu KGHM 
„Miedziane Rywalizacje” zo-
stał wybrany przez kapitułę 
Konkursu „Sportowcem Roku 
2019 w Zagłębiu Miedzio-
wym”. Mecenasem Sportu zo-

stała Fundacja KGHM Polska 
Miedź. Plebiscyt organizuje 
portal e-legnickie.pl. Daniel 
Romańczyk z reprezentacją 
Polski zdobył w ubiegłorocz-
nych strzeleckich Mistrzo-
stwach Europy w Bolonii dwa 
złote medale.

KGHM Polska Miedź S. 
A. jest znaczącym mecenasem 
polskiego sportu. Obejmuje 
patronaty nad ważnymi wyda-
rzeniami z dziedziny aktyw-
ności fizycznej na poziomie 
zarówno lokalnym, krajowym, 
jak i międzynarodowym. Mie-
dziowa Spółka jest głównym 
sponsorem i zarazem wła-
ścicielem klubu piłkarskie-
go KGHM Zagłębie Lubin. 
Od lat firma jest jednym ze 
sponsorów Biegu Piastów w 
Jakuszycach. KGHM wspiera 
również wydarzenia biegowe 
- Cross Straceńców, czy Wil-
czym Tropem – „Bieg Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych”, ale tak-
że lokalne organizacje sporto-
we, których członkami są m.in. 
pracownicy Grupy Kapitało-
wej KGHM.

Źródło: KGHM Polska 
Miedź S.A.

FOT. KGHM POLSKA 
MIEDŹ S.A.
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Inny Świat (pod Kyczerą) KGHM wspiera sportowców

Pandemia nie zatrzymała 
„Świata pod Kyczerą”. 23. 
Międzynarodowy Festiwal 
Folklorystyczny rusza 26 
czerwca. Obejrzymy go głów-
nie online i na telebimach.

Kibicujemy, doceniamy, 
wspieramy finansowo – 
KGHM Polska Miedź S.A. 
przyznała stypendia dla 24 
polskich sportowców w ra-
mach tegorocznej edycji 
programu „Miedziane Ry-
walizacje”. Laureaci zostali 
wybrani przy współpracy z 
Ministerstwem Sportu. Dziś 
został wręczony symboliczny 
czek m.in. szpadzistce Ewie 
Trzebińskiej, która jest obję-
ta programem stypendialnym 
od 2019 roku.



R
EKLAM

A


