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Twitter blokuje Kurkę

Tak rodzi się Centrum Witelona Bezpłatne szczepienia dla seniorów

Piotr Wielgucki znany jako bloger Matka Kurka odpuścił Jerze-
mu Owsiakowi, na którego grzbiecie zbudował swą popular-
ność. Odkąd pojawił się koronawirus więcej trudu wkłada w 
przekonywanie, że pandemia to ściema, oraz hejtowanie kolej-
nych ministrów zdrowia, premiera, rządu i PiS-u w ogóle. Ma z 
tym problemy, bo „prawi” doprowadzili do blokady jego kont na 
Twitterze.      >>4

W parku Miejskim w Legnicy trwa przebudowa Teatru Letniego na Centrum Witelona. Mon-
towane są drewniane okna, wykonywana jest elewacja, a wewnątrz budynku kontynuowane 
są prace konstrukcyjne. - Centrum Witelona będzie promować wśród młodzieży kierunki 
kształcenia, ważne dla rozwoju miasta i regionu oraz edukować odwiedzających z zakresu 
najnowszych osiągnięć nauki i techniki – mówi prezydent Tadeusz Krzakowski.

>>2

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy przygotował kolejną partię szczepionek 
przeciwko grypie sezonowej w ramach programu profilaktycznych szczepień przeciw grypie 
dla mieszkańców Legnicy w wieku 60+ finansowanych przez Urząd Miasta. W najbliższą 
sobotę 28. listopada w godzinach pomiędzy 9:00 a 12:00 zaszczepionych zostanie kolejnych 
90 osób. 

>>2
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LPGul. Wrocławska 101,  
(róg Moniuszki)tel. 602 478 962

czynne pon.-sob. 7-18; niedziela 9-15 DOWÓZ WĘGLA I OPAŁU

Legnica,

WYMIANA BUTLI TURYSTYCZNYCH

PROMOCJA!!!
BUTLA TURYSTYCZNA Z GAZEM

tylko 81 zł
LPG2,12 zł

WYMIANA BUTLI
49 zł

Petycja nic nie zmieniła
Zarząd województwa dolno-
śląskiego przyjął do wiado-
mości treść petycji, w której 
3 034 sygnatariuszy z Polski 
i ze świata sprzeciwiło się 
zamiarowi przeprowadzenia 
konkursu na dyrektora Teatru 
Modrzejewskiej w Legnicy. 
"Decyzja zarządu wojewódz-
twa w powyższym temacie 
nie zmieniła się" - poinformo-
wał nas Michał Nowakowski, 
rzecznik prasowy marszałka.  

Petycja wzywała marszał-
ka Cezarego Przybylskiego i 
zarząd województwa do wy-
cofania się z zamiaru rozpi-
sania konkursu na stanowisko 
dyrektora Teatru Modrzejew-
skiej w Legnicy. Jej sygnata-
riusze zwracają uwagę, że w 
Legnicy funkcjonuje jedna z 
najlepszych teatralnych scen 
w Polsce. Jej marka to w dużej 
mierze zasługa Jacka Głomba, 
który w oddaleniu od dużych 
ośrodków miejskich zgroma-
dził wybitne aktorskie osobo-
wości, zbudował z nich wy-
jątkowy w skali kraju zespół, 
wychował sobie publiczność 
oraz konsekwentnie od 28 lat 
realizuje swoje artystyczne, 
edukacyjne i społeczne po-
mysły. W tej sytuacji jakakol-

wiek zmiana na dyrektorskim 
fotelu niesie zagrożenie dla 
bytu Teatru Modrzejewskiej 
w Legnicy. Grozi destabi-
lizacją, rozsypaniem się ze-
społu, utratą publiczności, co 
byłoby nieodwracalną stratą 
dla legnickiej, dolnośląskiej i 
polskiej kultury. Petycję pod-
pisali m.in. Krystyna Janda, 
Artur Barciś, Andrzej Sewe-
ryn, Janusz Anderman, Gia-
nina Cărbunariu, Agnieszka 
Holland,  Joanna Koś-Krauze, 
Sylwia Chutnik, Anna Augu-
stynowicz, Dorota Buchwald, 
Anda Rottenberg, Andrzej 
Rzepliński i ponad 3 tysiące 
innych osób.

Dokładnie miesiąc po 
tym, jak Stowarzysznie Teatr 
Niezbędnie Potrzebny złoży-
ło ten dokument w Urzędzie 
Marszałkowskim Wojewódz-
twa Dolnośląskiego, zapyta-
liśmy rzecznika prasowego 
marszałka, co się dzieje w tej 
sprawie. Michał Nowakowski 
odpisał:  "Zarząd Wojewódz-
twa Dolnośląskiego zapoznał 
się i przyjął do wiadomości 
treść petycji, która była wyra-
żeniem opinii wobec decyzji 
o zamiarze przeprowadzenia 
konkursu na dyrektora Te-
atru im. H. Modrzejewskiej 

w Legnicy. Decyzja zarządu 
województwa w powyższym 
temacie nie zmieniła się."

W sierpniu 2021 roku 
upłynie kadencja Jacka 
Głomba na stanowisku dy-
rektora Teatru Modrzejew-
skiej w Legnicy. Zarząd wo-
jewództwa (koalicja Prawo i 
Sprawiedliwość - Bezpartyjni 
Samorządowcy) po raz pierw-
szy nie zgodził się na prze-
dłużenie mu kadencji o ko-
lejne 4 lata, choć prawnie ma 

taką możliwość. Wobec Jacka 
Głomba nie sformułowano 
przy tym żadnych zarzutów: 
placówka pod każdym wzglę-
dem (finansowym, artystycz-
nym, organizacyjnym) jest 
zarządzana wzorowo. Decyzja 
ma więc najprawdopodobniej 
polityczne podstawy, bo Jacek 
Głomb jest przewodniczącym 
Komitetu Obrony Demokra-
cji w Legnicy.

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI

MOJE TRZY GROSZE
FELIETON COTYGODNIOWY PIOTRA KANIKOWSKIEGO
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Władzia Demokratyczna



Położona już nowa ele-
wacja pozwala wyobrazić so-
bie jaki atrakcyjny będzie to 
gmach po zakończeniu prac. 
Podkreślają to jeszcze bardzie 
zamontowane to białe drew-
niane okna. Wraz z drzwiami 
nawiązującymi do epoki. We-
wnątrz budynku trwają za-
awansowane prace konstruk-
cyjne. Wzmacniany jest strop, 
kładziony tynk i docieplanie 
ścian. Niedawno odkryto ma-
lowidła na drewnianych kase-
tonach ukrytych pod warstwa-
mi farby.

Co już zrobiono? Założo-
no izolacje pionowe i poziome, 
które zabezpieczają obiekt. Po-
łożono nowy dach. Rozebrano 
balkoniki wewnętrzne, które 
zostały dobudowane po woj-
nie. Wzmacniany jest główny 
wewnętrzny balkon. Powstają 
pomieszczenia użytkowe i za-
plecze sanitarne. Zbudowano 
betonowe szyby dla wind, wy-
znaczane są ciągi komunika-
cyjne i ewakuacyjne. Dzięki 
tym rozwiązaniom   Centrum 
będzie w pełni przyjazne oso-
bom niepełnosprawnym.

Prace prowadzi Firma Ar-
chitektoniczno–Budowlana 
Restauracji Zabytków Archi-

tekton. Ich zakres, w ramach 
pierwszego etapu o wartości 
ponad 20 mln zł, obejmuje 
m.in.: roboty ziemne, budow-
lane, instalacyjne, prace ada-
ptacyjne obiektu wraz z budo-
wą niezbędnej infrastruktury 
zewnętrznej (chodniki, prze-
budowa drogi). Obiekt będzie 
klimatyzowany i wyposażony 
w duży przeszklony taras wy-
poczynkowy.

- Centrum Witelona bę-

dzie promować wśród mło-
dzieży kierunki kształcenia, 
ważne dla rozwoju miasta i 
regionu oraz edukować odwie-
dzających z zakresu najnow-
szych osiągnięć nauki i techni-
ki – mówi prezydent Tadeusz 
Krzakowski. – Placówka ma 
być również miejscem łączą-
cym kulturę, naukę i edukację. 
Miejscem spotkań ludzi o in-
nowacyjnym i twórczym spoj-
rzeniu na świat, także ludzi 

nauki i biznesu.
Działalność Centrum 

w budynku dawnego Domu 
Strzelców, później Domu 
Koncertowego i Teatru Let-
niego będzie stanowić powrót 
– w nowej odsłonie – do trady-
cji tego miejsca, jako ośrodka 
spotkań, aktywności miesz-
kańców oraz przestrzeni eks-
pozycyjnych.

Pierwszy wizerunek 
Domu Strzeleckiego widnieje 

na panoramie miasta z 1730 
roku. Obiekt był wielokrot-
nie rozbudowywany. W 1845 
roku, po całkowitym zniszcze-
niu w pożarze, odbudowano 
go i odtworzono ponownie w   
1850 r. Obecny kształt uzyskał 
po przebudowie w 1928 roku.

Źródło: Urząd Miasta  
w Legnicy

FOT. URZĄD MIASTA 
W LEGNICY
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Władzia  
Demokratyczna

Władzi wydaje się, że 
wszyscy w Polsce poczuje-
my się lepiej, gdy zbije nam 
termometr.

Władzia ma koleżanki 
na całym świecie, które tak 
zrobiły i są zadowolone. 
W Chinach, na Białorusi, 
w Rosji, w Syrii, w Korei 
Północnej. Koleżanki na-
mawiają “Masz, Władzia, 
sztachnij się!” a ona od-
powiada “Okey, ale tylko 
trochę, bo ja jestem Demo-
kratyczna”. Na takie okazje 
nosi w torebce gumę do żu-
cia, mentholową, bo zawsze 
potem jakiś buc z czerwo-
nym nosem się przypieprzy, 
że co to za niedozwolony 
zapaszek. Z koleżankami 
jest przyjemnie. Zwykle na 
haju śmieją się z tej głupiej 
Europy, która jest niby taka 
porządna. “No weź, nie rób 
tak, co ludzie powiedzą?!” 
– przedrzeźniają słodką Eu-
ropkę. Władzia tego głośno 
nie powie, ale podziwia ko-
leżanki, że nie są takie skrę-
powane opinią publiczną i 
w ogóle robią co chcą. Przy 
nich Władzia wydaje się so-
bie samej zahukana. Za do-
bra. Tak, to wszystko przez 
dobre serce.

Mimo wszystko Wła-
dzia nie jest głupia, więc 
nie lubi jak piszą” “Głupia 
Władzia” i takie tam wul-
garyzmy na tabliczkach z 
tektury a potem obnoszą 
to po mieście. No dobra, 
przyznaje że w swoich sta-
tystykach zakażeń korona-
wiruem machnęła się o 22 
tysiące przypadków, i ch**, 
wolno jej. A jak komuś nie 
pasuje, to niech wypier****, 
bo odtąd żadnych innych 
danych nie dostanie, finito, 
skończyła się ta wolna ame-
rykanka. Nie będą Władzi 
jakieś dziewiętnastoletnie 
chłoptysie z opanowanym 
excelem patrzeć na ręce 
kantuje czy nie, bo to co 
do zasady uchybia godno-
ści Władzi. O, godność to 
jest coś! A transparentność? 
Transparentność Władzi 
wisi i powiewa.

I co to w ogóle za gada-
nie, że przekroczyliśmy próg 
narodowej kwarantanny? 
Próg narodowej kwaran-
tanny zostanie przekroczo-
ny, kiedy to będzie Władzi 
na rękę. Nie wcześniej, nie 
później. Więc Władzia 
wprowadza nowe zasady. W 
zasadzie te same, co w grze 
w pomidora: jak dzienni-
karz zadzwoni do sanepidu 
z dowolnym pytaniem o ko-
ronawirusa, to w sanepidzie 
mają powiedzieć “pomidor” 
i przestać się uśmiechać.

Piotr Kanikowski
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Tak rodzi się  
Centrum Witelona
W parku Miejskim w Legnicy 
trwa przebudowa Teatru Let-
niego na Centrum Witelona. 
Montowane są drewniane 
okna, wykonywana jest ele-
wacja, a wewnątrz budynku 
kontynuowane są prace kon-
strukcyjne.

Wojewódzki Szpital Spe-
cjalistyczny w Legnicy 
przygotował kolejną partię 
szczepionek przeciwko gry-
pie sezonowej w ramach 
programu profilaktycznych 
szczepień przeciw grypie dla 
mieszkańców Legnicy w wie-
ku 60+ finansowanych przez 
Urząd Miasta.

Bezpłatne szczepienia dla seniorów
W najbliższą sobotę 28. li-

stopada w godzinach pomiędzy 
9:00 a 12:00 zaszczepionych 
zostanie kolejnych 90 osób. 
Zapraszamy do rejestracji tele-
fonicznej pod numerem 76 72 
11 704 codziennie w godzinach 
od 7 do 14:30.

- Zwracamy się z uprzejmą 
prośbą do naszych pacjentów, 

aby w trakcie oczekiwania na 
kwalifikację do szczepienia 
stosowali się do przepisów, wy-
tycznych i zaleceń epidemiolo-
gicznych w zakresie przeciw-
działania rozprzestrzenianiu 
epidemii w szczególności sto-
sowaniu masek, utrzymywaniu 
dystansu pomiędzy osobami 
oraz dezynfekcji rąk przed wej-

ściem oraz po wyjściu z obiektu 
– informuje Wojewódzki Szpi-
tal Specjalistyczny w Legnicy.

Pierwsza tura szczepień 
przeciw grypie sezonowej obej-
mująca ok. 200 osób odbyła się 
19. i 20 listopada.

Źródło: Urząd Miasta  
w Legnicy

FOT. PIXABAY.COM
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Kobiety, które zastraszała, 
to kierowniczka oraz zastęp-
czyni jednego ze sklepów w 
Lubinie. Swą prześladowczynię 
znały z widzenia, bo była ich 
klientką.

33-latka wyjaśniała funk-
cjonariuszom, że kiedyś została 
przyłapana na kradzieży. Od 
tego czasu miała wrażenie, że 
obsługa sklepu źle ją traktuje, 
tzn. ekspedientki są niemiłe i 
zawsze obserwują ją podczas 
zakupów. Chciała dać im na-
uczkę. Znalazła w internecie 
służbowe numery telefonów do 
kierowniczki sklepu i jej zastęp-

czyni. Od kwietnia do listopada 
wysyłała na nie nieprzyjemne 
wiadomości SMS lub wiado-
mości głosowe. Podrzucała do 
sklepu wulgarne listy z groźba-
mi pozbawienia życia.

- Pokrzywdzone nie wy-
trzymały kiedy podczas otwie-
rania rano sklepu znalazły po-

wieszony na drzwiach kolejny 
list, do którego tym razem 
dołączony był nóż - informuje 
aspirant Krzysztof Pawlik, ofi-
cer prasowy Komendy Powia-
towej Policji w Lubinie. - Mun-
durowi zabezpieczyli dowody i 
szybko zatrzymali sprawczynię. 
Lubiniance postawiono zarzuty 

za które może grozić jej kara do 
2 lat więzienia, a prokurator na 
wniosek lubińskich śledczych 
zastosował wobec podejrzanej 
środki zapobiegawcze w postaci 
m.in. zakazu zbliżania się i kon-
taktowania z pokrzywdzonymi.

Piotr Kanikowski
FOT. POLICJA LUBIN

Twitter blokuje Kurkę
Piotr Wielgucki znany jako 
bloger Matka Kurka odpuścił 
Jerzemu Owsiakowi, na któ-
rego grzbiecie zbudował swą 
popularność. Odkąd pojawił 
się koronawirus więcej trudu 
wkłada w przekonywanie, że 
pandemia to ściema, oraz 
hejtowanie kolejnych mi-
nistrów zdrowia, premiera, 
rządu i PiS-u w ogóle. Ma z 
tym problemy, bo "prawi" do-
prowadzili do blokady jego 
kont na Twitterze.    

Do Komendy Powiatowej Po-
licji w Lubinie zgłosiły się 
dwie kobiety, którym inna 
kobieta przez kilka miesię-
cy przysyłała SMS-y i listy z 
groźbami pozbawienia życia. 
Miarka się przebrała, gdy 
dręczycielka do przesyłki do-
łączyła nóż. 33-letnia nadaw-
czyni listu została już zatrzy-
mana przez policjantów.

Oficjalne konto Wielguc-
kiego zostało zablokowane 8 
listopada za "naruszenie zasad 
Twittera" i do dziś pozostaje 
nieczynne. Powodem zawie-
szenia było "opublikowanie 
informacji osobistych". Bloger 
informuje, że chodziło o listę z 
nazwiskami 16 doradców rządu 
skopiowaną z wpisu premiera 
Mateusza Morawieckiego na 
Facebooku, którą Matka Kur-
ka opublikował z dopiskiem 
"Zapamiętajcie te nazwiska, 
to są idioci odpowiedzialni za 
ludobójstwo i bankructwo Pol-
ski. Zapamiętajcie wszystkie!". 
Piotr Wielgucki złożył odwo-
łanie od decyzji Twittera. Jak 
widać, nieskuteczne.

Próbował założyć na Twit-
terze inne konto. Także ono 
zostało bardzo szybko zablo-
kowane.   Aby wywieść w pole 
administratorów i publikować 
mimo zakazu, trzecie udawa-

ło przez jakiś czas konto nie 
należące do Matki Kurki, ale 
wyłącznie pośredniczące w 
przekazywaniu informacji, co 
bloger myśli lub mówi. Z follo-
wersami, będącymi miernikiem 
popularności, było jednak słabo. 
Dlatego do zdezorientowanych 
fanów Wielgucki ostrożnie pu-
ścił oczko, pisząc: "Ludzie cały 
czas przysyłają pytania, czy to 
ja? No ja! A kto?! Nie widać?!" 
i dorzucił jako awatar zdję-
cie, którym posługiwał się we 
wcześniejszych twitterowych 
wcieleniach. Potem przestał 
udawać kogo innego. Opubli-
kował też swój mejl, w któ-
rym nazwał administratorów 

serwisu "skur*******i" i zarzucił 
im cenzurowanie "niesłusznych 
poglądów". W akcie protestu 
próbuje szczęścia na konku-
rencyjnej wobec Twittera plat-
formie.

Co ciekawe, naruszenia 
regulaminów na kontach Mat-
ki Kurki zgłaszają Twitterowi 
tzw. "prawi", czyli trzymający 
z nim wcześniej sztamę inter-
nauci o prawicowych poglą-
dach, którym podobało się gdy 
Wielgucki atakował Owsiaka, 
Bodnara, sędziów z Iustitii lub 
KOD. Bloger napisał o nich, 
że są gorsi niż "sekta WOŚP".   
Nowy konflikt rozwija się po 
ujawnienie przez Wielguckie-

go domowego adresu jednej z 
mieszkanek Rzeszowa. Oka-
zało się, że to adres kobiety 
będącej świadkiem w sprawie 
dotyczącej stalkingu, pozyska-
ny przez kogoś z niejawnych 
akt postępowania i bezprawnie 
upubliczniony. Wpis Wielguc-
kiego został odebrany przez 
część twitterowiczów jako 
szczucie, podżeganie do nęka-
nia lub stalking. Obie strony 
- Wielgucki i zainteresowane 
kobiety - zarzucają sobie wza-
jemnie manipulację. Zapowia-
dają też skierowanie sprawy do 
sądu lub prokuratury.

Piotr Kanikowski
FOT. TWITTER

List z nożem w środku

Choroby nie omijają nauczy-
cieli. Opierając się na in-
ternetowej ankiecie, radny 
Piotr Niemiec pisze, że 20 
procent uczniów w Legnicy 
ma notorycznie odwoływane 
zajęcia zdalne. W przypadku 
kolejnych 18 procent takie 
sytuacje zdarzają się spora-
dycznie. Niemiec proponuje, 
by w razie nieobecności na-
uczyciela uczniów przekie-
rowywać na zdalne lekcje w 
innych szkołach. Ratusz od-
powiada: To niemożliwe.

Swą interpelację w spra-
wie zdalnego nauczania Piotr 
Niemiec wywiódł z danych 
uzyskanych od 157 rodziców, 
którzy monitorują elektronicz-
ne dzienniki lekcyjne swoich 
dzieci. W ten sposób ustalił, że 
tylko 62 proc. uczniów ma moż-
liwość uczestniczenia w zdal-
nym nauczaniu bez utrudnień 
spowodowanych przebywaniem 
nauczyciela na zwolnieniu le-
karskim L4. Spośród pozosta-
łych ponad połowa ma noto-
rycznie odwoływanie zajęcia.

Piotr Niemiec jest zaniepo-
kojony. Uważa, że w związku z 
trudną sytuacją w systemie edu-
kacji, wynikającą ze stanu za-
grożenia epidemicznego, należy 
szukać rozwiązań, które temu 
zaradzą. Co proponuje? "  Za-
jęcia zdalne nie są ograniczone 
4 ścianami klasy i ograniczoną 
ilością miejsca i ławek. Dzieci i 
młodzież szkolna powinny mieć 
możliwość nauki, choćby jako 

słuchacze również poprzez za-
jęcia online w innych klasach/
szkołach jeśli ich nauczyciel jest 
niedostępny. Informacja o prze-
kierowaniu do innego nauczy-
ciela mogłaby być dostępna w 
elektronicznym dzienniku wraz 
z linkiem do zajęć.".

Radny zwrócił się do władz 
Legnicy o wdrożenie tego po-
mysłu. Jest świadom, że jego 
realizacja wymagałaby "zsyn-
chronizowania programów na-
uczania w poszczególnych gru-
pach wiekowych/klasach oraz 
wprowadzenie sztywnego, ogól-
nego we wszystkich szkołach 
tygodniowego harmonogramu 
zajęć lekcyjnych zdalnych.

W odpowiedzi na inter-
pelację wiceprezydent Legnicy 
Krzysztof Duszkiewicz wy-
jaśnia, że wdrożenie pomysłu 
Piotra Niemca jest niemożliwe 
ze względu na przepisy pra-
wa oświatowego. Doszłoby do 
naruszenia autonomii szkół w 
zakresie wyboru programów 
nauczania i podręczników. Kłó-
ciłyby się też z zasadą indywidu-
alizowania procesu nauczania, 
tzn. dostosowywania treści i me-
tod pracy do potencjału zespołu 
klasowego oraz możliwości po-
szczególnych uczniów.

Ponadto "dyrektor szko-
ły, nie ma podstaw prawnych, 
umożliwiających zlecenie na-
uczycielowi prowadzenia lekcji 
zdalnych dla uczniów w innej 
szkole, w której nauczyciel nie 
jest zatrudniony."

Piotr Kanikowski

Zdalne zastępstwa?  
Niemożliwe

Funkcjonariusze pilnie 
udali się do jednej z legnic-
kich stacji paliw. Jej obsłu-
ga poprosiła o interwencję 
w związku z agresywnym 
zachowaniem klienta. Mł. 
asp. Anna Grzesków rela-
cjonuje: - Mundurowi na 
miejscu zastali 44-letniego 
obywatela Gruzji, który był 
silnie wzburzony, rozszalały 
i wykrzykiwał wulgaryzmy. 
Bez wahania, szybko i sku-
tecznie obezwładnili męż-

czyznę, który pełen złości 
rozbijał butelki z alkoholami, 
niszczył i rozrzucał towar na 
regałach. Przerażone ekspe-
dientki przekazały funkcjo-
nariuszom, że zatrzymany 
wchodząc do sklepu był silnie 
wzburzony, krzyczał i rzucał 
w nie butelkami z winem. 
Jednak szczęśliwie żadna z 
kobiet nie odniosła obrażeń.

Na miejscu policjanci 
wykonali czynności proce-
sowe. Agresywny klient zo-
stał osadzony w policyjnym 
areszcie. Usłyszał już zarzut 
zniszczenia mienia. Przyznał 
się, ale jednak w żaden spo-
sób nie wytłumaczył swojego 
zachowania.

- Za popełnione prze-
stępstwo mężczyźnie grozi 
kara nawet do 5 lat pozba-
wienia wolności - dodaje 
Anna Grześków.

Piotr Kanikowski

Policjanci Wydziału Patrolo-
wo-Interwencyjnego Komen-
dy Miejskiej Policji w Le-
gnicy zatrzymali 44-letniego 
obywatela Gruzji, który roz-
bijał butelki z alkoholami na 
terenie stacji paliw i niszczył 
znajdujące się na regałach 
towary. Straty jakie poniósł 
właściciel obiektu to niemal 
tysiąc złotych - informuje mł. 
asp. Anna Grześków, oficer 
prasowa legnickiej policji.

Gruzin tłukł alhohole
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Do ogłoszonego przez gminę 
Zagrodno przetargu na odbiór i 
zagospodarowanie odpadów sta-
nął tylko jeden oferent: spółka 
Sanikom z Lubawki. Zapropo-
nowała kwotę 1 145 993,56 zł. 
Gmina doliczyła do tego pozo-
stałe koszty systemu gospodarki 
odpadami (utrzymanie Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów, 
koszty administracyjne, wynagro-
dzenie pracownika itd) i wyszło 
jej, że po Nowym Roku stawka za 
odbiór posegregowanych śmieci 
od jednego mieszkańca powinna 
wynosić 28 zł (ewentualnie 27 zł 
jeśli w gospodarstwie jest kompo-
stownik).

To dużo, aż o 13 złotych 
więcej niż obecnie. W tej sytuacji 
można by unieważnić przetarg, 
rozpisać nowy i liczyć, że tym ra-
zem wpłynie jakaś korzystniejsza 

oferta. Tyle, że czas nagli, bo za 
miesiąc wygaśnie stara umowa, 
na podstawie której Sanikom 
przysyła do gminy Zagrodno 
swoje śmieciarki. A z rozpoznania 
rynku wynika, że zainteresowa-
nych przetargiem nie przybędzie. 
Zmagające się z pandemią firmy 
nie mają pracowników, by podjąć 
się obsługi dodatkowych kontra-
hentów.

Wójt Karolina Bardowska 
wstrzymała się z podpisaniem 
umowy z Sanikomem i poprosi-
ła o zwołanie nadzwyczajnej sesji 
rady gminy. Przedłożyła radnym 
projekt uchwały wprowadzają-
cej od 1 stycznia nowe stawki za 
odbiór i zagospodarowanie odpa-
dów: 28 zł od mieszkańca w przy-
padku odpadów poselekcjonowa-
nych, 27 zł jeśli gospodarstwo ma 
kompostownik, 56 zł od miesz-
kańca, który nie segreguje śmieci.

Wójt Karolina Bardowska 
zrobiła to mając świadomość, jak 
mieszkańcy zareagują na 86-pro-
centową podwyżkę stawek. - Mu-
simy przełknąć tę gorzką pigułkę 
- mówiła na sesji do radnych. - 
Nie jest to ani moja, ani Państwa 
wina. Taka jest sytuacja na rynku.

W trakcie sesji górę wziął 
populizm. Radny Stanisław 
Olechowski zaproponował niż-
sze stawki: 23 złote za odpady 
poselekcjonowane i dodatkową 
złotówkę ulgi dla gospodarstw z 

kompostownikiem. Uzasadniał, 
że przez pandemię rodzinom 
żyje się coraz trudniej, więc w 
trosce o ich komfort podwyż-
ka powinna być mniej dotkliwa. 
Większość rady zagłosowała za 
jego wnioskiem: przyjęła stawki o 
5 zł niższe niż w propozycji wójt 
Karoliny Bardowskiej. Bez zmian 
pozostała tylko traktowana jako 
kara stawka 56 zł dla mieszkań-
ców, którzy nie chcą segregować 
odpadów.

To spowodowało problem. 
Zgodnie z prawem, wpływy z po-
branej opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi powin-
ny bilansować wydatki roczne na 
cele związane z funkcjonowaniem 
systemu gospodarowania odpa-
dami komunalnymi. Inaczej mó-
wiąc, gminom nie wolno dopłacać 
do systemu z własnego budżetu. 
Do 4 grudnia złożona w prze-
targu przez Sanikom oferta jest 
jeszcze ważna. Ale w tej sytuacji 
wójt Zagrodna nie może podpi-
sać umowy z firmą z Lubawki, bo 
nie ma zagwarantowanych przez 
radę wystarczających środków na 
jej realizację. A to oznacza, że jeśli 
w ciągu miesiąca gmina nie znaj-
dzie innego, tańszego partnera, to 
po 31 grudnia 2021 roku śmie-
ciarki przestaną jeździć od domu 
do domu.

Piotr Kanikowski

Śmieciowy problem Zagrodna
Radni gminy Zagrodno chcie-
li zapewnić mieszkańcom 
komfort, tzn. stawki za odbiór 
odpadów komunalnych o 5 
złotych niższe niż wynikało 
z kalkulacji przedstawionej 
przez wójt Karolinę Bardow-
ską. W wyniku ich decyzji po 
1 stycznia 2021 roku ludzie 
mogą odczuwać raczej dys-
komfort, bo zostaną ze śmier-
dzącymi z każdym dniem 
mocniej śmieciami, których 
nikt od nich nie odbierze. 
Dlaczego?

Rewitalizacja linii kolejowej 
pomiędzy Legnicą a Jerz-
manicami Zdrój trafiła na 
listę 79 projektów, które pod 
względem formalnym kwali-
fikują się do sfinansowania w 
ramach rządowego programu 
Kolej+.

Przyjdzie kolej na Złotoryję?

Spółka PKP Polskie Li-
nie Kolejowe S.A. informuje, 
że zakończyła ocenę formal-
ną wniosków zgłoszonych 
do Programu Uzupełniania 
Lokalnej i Regionalnej In-
frastruktury Kolejowej Kolej 
+ do 2028 roku. Z opubliko-
wanej listy wynika, że projekt 
pod nazwą "Rewitalizacja 
odcinka Legnica – Złotory-
ja – Jerzmanice Zdrój w celu 
włączenia Złotoryi oraz po-
wiatu złotoryjskiego do sieci 
regionalnego wojewódzkiego 
transportu kolejowego" został 
zakwalifikowany do II etapu 
programu Kolej+.   Teraz za-
daniem samorządu Dolnego 
Śląska będzie m.in. opracowa-
nie wstępnego studium plani-
styczno-prognostycznego.

Program Kolej+ polega na 
przywracaniu połączeń kolejo-
wych do miast, które nie mają 
dostępu do kolei. W ten spo-
sób Ministerstwo Infrastruk-
tury chce przeciwdziałać wy-
kluczeniu komunikacyjnemu, 
pozytywnie wpływać a po-
prawę warunków życia miesz-
kańców i spowodować wzrost 
atrakcyjności wielu regionów 
Polski.  Program jest wart 6,6 
mld zł, w tym 5,6 mld zł sta-
nowią środki budżetu państwa 
i ok. 1 mld środki jednostek 
samorządu terytorialnego.

– Efekty naboru wniosków 
i ich ocena w pierwszym eta-
pie programu Kolei+ pokazują, 
jak ważna jest dzisiaj kolej dla 
polskich samorządów.  Przez 
wiele lat likwidowano w Pol-
sce połączenia kolejowe. Ten 
czas się definitywnie skończył 
przed pięcioma laty. Dzię-
ki działaniom rządu Prawa 
i Sprawiedliwości do takich 
stacji jak np. Radzyń Podlaski, 
Lubartów, Lubin, Darłowo 
i Medyka po latach zawitały 
pociągi. Przywracamy kolejne 

połączenia, zwiększa się liczba 
stacji, na których zatrzymują 
się pociągi. Wszystko to po-
kazuje, że działając wspólnie 
możemy zwalczyć wyklucze-
nie komunikacyjne w  pol-
skich regionach. –mówi An-
drzej Bittel, sekretarz stanu w 
Ministerstwie Infrastruktury, 
pełnomocnik rządu ds. prze-
ciwdziałania wykluczeniu ko-
munikacyjnemu.  

PKP Polskie Linie Kole-
jowe S.A. oceniły pod wzglę-
dem formalnym 96 wniosków 
złożonych przez samorządy do 
Programu Kolej+. 79 z pro-
pozycji (ponad 80%) spełniło 
wymagania formalne naboru i 
zostało zakwalifikowanych do 
II etapu. Projekty te spełniają 
cel Programu. Wnioskodaw-
cy dostarczyli wymagane in-
formacje o projektach, m.in.: 
dane o uwarunkowaniach 
społecznych, zakładanych 
efektach projektów wraz ze 
wskazaniem oczekiwanych 
czasów przejazdu, szacun-
kowych kosztach oraz ujęciu 
projektów w dokumentach 

strategicznych. Samorządy za-
deklarowały także wolę współ-
finansowania inwestycji.

W drugim etapie samo-
rządy będą miały 12 miesięcy 
na opracowanie wstępnego 
studium planistyczno-progno-
stycznego. Aby wypracować 
jednolity standard koncepcji, 
samorządy będą pracowały na 
udostępnionych przez PLK 
dokumentach przetargowych 

dla inwestycji punktowych lub 
liniowych.

Ponadto wnioskodawcy 
pozyskają niezbędne doku-
menty, opinie oraz wnioski z 
konsultacji społecznych. Istot-
ne będzie także przedłożenie 
dokumentu potwierdzającego 
zabezpieczenie finansowania 
minimum 15-proc. wartości 
inwestycji oraz  deklaracji wła-
ściwego organizatora przewo-

zów odnośnie uruchomienia i 
finansowania przewozów min. 
4 pary pociągów przez 5 lat.

Po tym etapie projekty 
będą podlegały ocenie wielo-
kryterialnej, której wynikiem 
będzie utworzenie listy ran-
kingowej projektów i kwalifi-
kacja ich do realizacji w Pro-
gramie Kolej+.

Źródło: PKP PLK
FOT. PIOTR KANIKOWSKI



Strona 6 27 listopada 2020WIADOMOŚCI redakcja@24legnica.pl

-Trudny czas pande-
mii, który dotknął każdego 
z nas powinien być także 
czasem wyjątkowego dba-
nia o siebie i swoje zdrowie. 
Dlatego też profilaktyka ma 
ogromne znaczenie. W dobie 
COVID-19 i utrudnionego 
dostępu do opieki lekarskiej 
badania mobilne są bardzo 
potrzebne. To szansa, a czę-
sto nawet jedyna możliwość, 
na kontrolę swojego stanu 
zdrowia – mówi Aleksandra 
Wituła z Fundacji NEUCA 
dla Zdrowia.

Jak wynika z raportu 
GUS pt. „Zachorowalność 
i umieralność na choroby 

układu krążenia a sytuacja 
demograficzna Polski”, cho-
roby układu krążenia są naj-
częstszą przyczyną śmierci. 
Dlatego oprócz prowadzenia 
zdrowego trybu życia, nie-
zwykle ważne jest systema-
tyczne wykonywanie badań 
profilaktycznych.

-Choroby układu serco-
wo-naczyniowego nadal sta-
nowią prawie 50% przyczyn 
zgonów w Polsce (2-krotnie 
częściej niż choroby nowo-
tworowe). Profilaktyka pier-
wotna, czyli zapobieganie 
chorobie wieńcowej, której 
najgroźniejszym powikła-
niem jest zawał serca, polega 
przede wszystkim na pro-
wadzeniu odpowiedniego 
trybu życia - komentuje dr 
n. med. Grzegorz Skoniecz-
ny, Koordynator Oddziału 
Kardiologii i Intensywnej 
Terapii Kardiologicznej w 
Wojewódzkim Szpitalu Ze-
spolonym im. L. Rydygiera 
w Toruniu.

W odpowiedzi na tę po-
trzebę Fundacja NEUCA 

dla Zdrowia rozpoczyna 
kolejną akcję bezpłatnych 
i bezpiecznych badań pro-
filaktycznych. W ciągu kil-
ku tygodni kardiobus, czyli 
mobilny gabinet lekarski, 
odwiedzi wybrane miejsco-
wości w całej Polsce, gdzie 
ze specjalistycznego sprzę-
tu kardiologicznego i wy-
kwalifikowanego personelu 
medycznego będzie mógł 
skorzystać każdy zaintereso-
wany.

Udział w badaniu jest 
bezpłatny, wymagane są jed-
nak wcześniejsze zapisy. To 
zapewni brak kolejek przed 
kardiobusem i zminimalizuje 
zagrożenie. Można ich do-
konywać przed planowanym 
badaniem pod tym samym 
adresem, gdzie odbywać się 
będą badania.

W ramach badania bę-
dzie można bezpiecznie: 
wykonać EKG, które po-
zwala ocenić częstotliwość 
oraz miarowość pracy serca, 
a także rozmiar oraz poło-
żenie komór serca, wyko-

nać pomiar ciśnienia, któ-
ry umożliwia rozpoznanie 
nadciśnienia tętniczego krwi 
oraz kontrolę jego leczenia, 
sprawdzić wskaźnik BMI, 
który określa stopień ewen-
tualnego nadmiaru tkanki 
tłuszczowej.

Dlaczego systematycz-
ne przeprowadzanie badań 
kardiologicznych jest takie 
istotne?

„Serce człowieka działa 
jak pompa. Nieprzerwanie 
tłoczy krew do naczyń całe-
go organizmu, przetaczając 
nawet 350 litrów krwi w cią-
gu godziny. Podczas swojej 
pracy, przy każdym skurczu 
i rozkurczu przez mięsień 
sercowy przepływają impul-
sy elektryczne. Za pomocą 
elektrod umieszczonych w 
odpowiednich miejscach na 
ciele można zdiagnozować 
wiele nieprawidłowości w 
pracy organu, np. zawał, nie-
dokrwienie mięśnia serco-
wego czy zaburzenia rytmu 
serca. Z kolei sprawdzenie 
wskaźnika BMI pozwala 

ocenić zagrożenie wystąpie-
nia chorób związanych z oty-
łością i nadwagą, np. cukrzy-
cy, choroby niedokrwiennej 
serca czy miażdżycy.” – od-
powiada Bogusława Golus-
-Jankowska z Fundacji NE-
UCA dla Zdrowia.

Kardiobus będzie stacjo-
nował w Legnicy 26 listo-
pada przy ul. Gwiezdnej 25 
między godzinami 9.00 a 
16.00, przy siedzibie partne-
ra akcji.

Dokładamy wszelkich 
starań, żeby w aktualnej sy-
tuacji epidemicznej zapew-
nić wszystkim Pacjentom 
bezpieczeństwo.

W kardiobusie będą od-
bywać się tylko umówione 
wizyty.

Przed wejściem do busa 
każdy pacjent będzie miał 
zmierzoną temperaturę.

Obowiązuję także de-
zynfekcja rąk oraz zakrycie 
ust i nosa (obowiązek posia-
dania własnej maseczki).

Z uwagi na wspólne do-
bro zapraszamy pacjentów, 

którzy nie mają podejrzeń 
zakażenia koronawirusem.

Wszelkie szczegóły na 
temat terminów badań, loka-
lizacji i zapisów znajdują się 
na stronie Fundacji NEUCA 
dla Zdrowia (fundacjaneuca.
pl).

* Aby uzyskane wyniki 
były jak najbardziej miaro-
dajne, zaleca się, aby na go-
dzinę przez badaniem nie pić 
kawy i nie palić papierosów, 
ponieważ przyspieszają one 
pracę serca.

Fundacja NEUCA Dla 
Zdrowia powstała w 2013 
roku. Działalność Fundacji 
pozwala NEUCA jeszcze le-
piej wypełniać misję społecz-
ną, którą rozumiemy jako 
budowanie kultury zdrowia. 
Kluczowym celem, jaki sobie 
stawiamy zgodnie z Naro-
dowym Programem Zdro-
wia, jest dążenie do poprawy 
zdrowia i związanej z tym 
jakości życia społeczeństwa.

Źródło:   
InnerLook Sp. Z o.o.

KGHM wraz z regio-
nalnymi Ośrodkami Pomo-
cy Społecznej, Caritasem 
i lokalnymi organizacjami, 
zaplanował działania zwięk-
szające bezpieczeństwo i 
komfort seniorów na Dol-
nym Śląsku. Tylko w tym 
tygodniu wolontariusze 
KGHM pojawią się m.in. w 
Głogowie, Chojnowie i Cho-
cianowie. Pracownicy firmy i 
lokalne organizacje wsparte 
przez KGHM przygotują i 
przekażą paczki z żywnością 
oraz będą dystrybuować cie-
płe posiłki.

Łączne zaangażowanie 
KGHM w ramach Solidar-
nościowego Korpusu Pomocy 
Seniorom w do tej pory po-
nad 380 tys. zł. Pomoc trafi 

do ponad 28 tys. osób star-
szych w regionie.

-Przygotowaliśmy kom-
pleksowy pakiet wsparcia dla 
osób starszych z Dolnego 
Śląska. Przeprowadziliśmy, 
w koordynacji z przedstawi-
cielami rządu, samorządami 
i pracownikami opieki spo-
łecznej, szczegółowe analizy 
potrzeb, tak, by pomoc była 
naprawdę skuteczna. Korpus 
Wsparcia Seniorów to jedna 
z najważniejszych rządowych 
inicjatyw, działających w ska-
li całego kraju. Pomaga wy-
trwać w izolacji najbardziej 
narażonym członkom na-
szych społeczności. Pokazuje 
w pełni odpowiedzialność za 
seniorów i jest sprawdzianem 
naszej międzypokoleniowej 
solidarności. Wspieramy ją 
z pełnym zaangażowaniem. 
Bardzo dziękuję wolonta-
riuszom za udział w działa-
niach – powiedział Marcin 
Chludziński, Prezes Zarządu 
KGHM Polska Miedź S.A.

Fundacja KGHM Pol-
ska Miedź S.A. przekazuje 
ośrodkom pomocy w regio-
nie środki m.in. na zakup 
produktów spożywczych. Te 
działania wspierają wolonta-
riusze firmy, którzy czynnie 
biorą udział w przygotowa-

niach i dystrybucji poszcze-
gólnych darów. W listopadzie 
Fundacja KGHM wsparła 
pomocą cztery ośrodki Cari-
tas: Archidiecezji Wrocław-
skiej, Diecezji Legnickiej, 
Diecezji Świdnickiej i Diece-
zji Zielonogórsko – Gorzow-
skiej. I tak m.in. do seniorów 
z Wrocławia i okolic w ze-
szłym tygodniu trafiło blisko 
400 paczek żywnościowych.

W pakietach znajdu-
ją się najbardziej potrzebne 
produkty, głównie artykuły 
spożywcze o długim terminie 
ważności. To kluczowe, bo w 
czasie pandemii zakupy są 
utrudnione i wiążą się z na-
rażeniem zdrowia.

W najbliższym czasie 
KGHM dostarczy do po-
trzebujących starszych osób 
blisko 27 tys. pakietów, za-
wierających środek dezynfe-
kujący Nitrosept, maseczki 
oraz broszurę informacyjną 
dotyczącą prawidłowych za-
chowań w czasie pandemii. 
Pakiety z przyłbicami me-
dycznymi i środkami dezyn-
fekcji otrzymają opiekunowie 
seniorów.

We współpracy z lokal-
nymi organizacjami pozarzą-
dowymi z Chojnowa, Lubina 
i Głogowa wolontariusze 

KGHM będą przygotowywać 
paczki dla seniorów. Upomi-
nek będzie zawierał nie tylko 
produkty z dawką witaminy 
C poprawiającą odporność i 
słodkościami, ale też kartki z 
życzeniami świątecznymi.

W ramach strony inter-
netowej zdrowie.kghm.com 
spółka uruchomiła nowy 
dział dedykowany seniorom. 
Zainteresowane osoby znajdą 
tam porady i wskazówki, jak 

przetrwać pandemię w dobrej 
kondycji, a także wiele propo-
zycji: krótkie filmy z instruk-
cjami, jak zadbać o zdrowie, 
formę i nawyki żywieniowe w 
izolacji oraz kursy, propozy-
cje kulturalne czy zaangażo-
wanie w wolontariat.

Jeśli chcesz wziąć udział 
w regionalnych akcjach wo-
lontariackich, zgłoś się: wo-
lontariat@kghm.com. Pod-
czas wizyt u osób starszych 

konieczne jest zachowanie 
zasad DDM – zachowuj dy-
stans, pamiętaj o dezynfekcji 
i noś maseczkę ochronną.

Odwiedź stronę rządowej 
inicjatywy Solidarnościowe-
go Korpusu Wsparcia Se-
niorów wspierajseniora.pl i 
zgłoś się, jako wolontariusz. 
Możesz zostać również cy-
frowym wolontariuszem.

Źródło: KGHM
FOT. KGHM

Fundacja NEUCA dla Zdrowia 
rozpoczęła serię bezpłatnych 
i bezpiecznych badań profi-
laktycznych poświęconych 
diagnozie chorób serca. To 
kolejny raz, gdy kardiobus 
wyjedzie na ulice kilkudzie-
sięciu miejscowości w całym 
kraju, docierając także do 
Legnicy gdzie pojawi się 26 
listopada.

Paczki z pomocą, posiłki, 
środki ochronne – KGHM 
angażuje się w działania w 
ramach Solidarnościowe-
go Korpusu Pomocy Senio-
rom. Pracownicy firmy, we 
współpracy z domami opie-
ki społecznej i Caritasem, 
na bieżąco odpowiadają na 
potrzeby osób starszych z 
całego regionu. KGHM prze-
znaczył niemal 400 tysięcy 
złotych na wsparcie działań 
wolontariuszy.

Zrób to dla swojego serca

Wspieraj seniorów razem z KGHM
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W każdym z siedmiu miast 
dostępnych jest 100 miejsc na 
wirtualnej widowni. Aby zająć 
jedno z nich należy zwrócić się 
do ośrodka kultury w Chojno-
wie, Bogatyni, Brzegu Dolnym, 
Głogowie, Żarach, Złotoryi lub 
Bolesławcu o wygenerowanie in-
dywidualnego kodu do transmisji. 
Transmisje będą odbywać się we-
dług zamieszczonego an stronie 
teatru harmonogramu.

Bezpośrednio po spektaklu 
widzowie będą mogli wysłuchać 
kilkunastominutowej rozmowy, 
jaką z Katarzyną Dworak i Paw-

łem Wolakiem przeprowadził Ja-
cek Głomb, dyrektor legnickiego 
teatru.

Emisje będą odbywać się w 
ramach projektu Teatr Polska, 
który od 2009 roku organizuje  
Instytut Teatralny im. Zbigniewa 
Raszewskiego ze środków Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego.   Jego ideą jest udo-
stępnienie najlepszych spektakli 
teatralnych w Polsce mieszkań-
com miejscowości, gdzie nie ma 
teatralnej sceny.

- Ósmy raz nasz spektakl do-
stał się do tego projektu - mówi Ja-

cek Głomb, dyrektor Teatru Mo-
drzejewskiej w Legnicy. - Niestety, 
pandemia spowodowała mnóstwo 
problemów. W sposób zawodowy 
nagraliśmy przestawienie Kata-
rzyny Dworak i Pawła Wolaka, 
żeby móc zaprosić Państwa do 
wirtualnego teatru. Przy okazji 
stworzyliśmy też narzędzie do in-
ternetowej dystrybucji biletów, bo 
zależy nam, by były to spektakle 
dedykowane określonym środo-
wiskom, a nie ogólnodostępne.

Miejski Ośrodek Kultury, 
Sportu i Rekreacji w Chojnowie 
gościł u siebie projekt Teatr Polska 

już w poprzednich latach.
- Najbardziej fascynującą rze-

czą w całym projekcie to szansa 
na swoistą sakralizację przestrzeni 
- mówi dyrektor MOKSiR Sta-
nisław Horodecki. - Teatr w Le-
gnicy dowodzi, że miejsc do opo-
wiadania historii może być wiele. 
W Chojnowie z zespołem Jacka 
Głomba odwiedzaliśmy szko-
ły, byliśmy w budynku dawnego 
szpitala, ale być może najbardziej 
szczególna była realizacja „Zabija-
nia Gomułki” w restauracji. Każda 
wizyta była pretekstem do roz-
mów o sprawach istotnych.

„Wierna wataha” - autorski 
spektakl Katarzyny Dworak i 
Pawła Wolaka sprzed prawie 3 lat 
- to   jeden z dziewiętnastu tytu-
łów wybranych do finału progra-
mu Teatr Polska 2020 spośród 115 
przedstawień z całej Polski, które 
ubiegały się o ten zaszczyt. Sztu-
ka opowiada o wyrwanej gdzieś z 
powierzchni Ziemi, zawieszonej 
w przestrzeni poza czasem, od-
izolowanej i samowystarczalnej 
małomiasteczkowej wspólnocie, w 
której człowiek zajął miejsce Boga.

Piotr Kanikowski
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Polsko-ukraińska bajadera
Teatr Modrzejewskiej w Le-
gnicy wespół z Narodowym 
Teatrem Muzyczno-Drama-
tycznym im. Iwana Franki w 
Iwano-Frankiwsku wziął na 
warsztat temat polsko-ukra-
ińskich relacji. Czy w ośmiu 
etiudach pod zbiorczym tytu-
łem "Chlebem i solą" udało 
się powiedzieć coś poza tru-
izmem, że od historii waż-
niejsze jest to co tu i teraz?

Chojnów, Bogatynia, Brzeg 
Dolny, Głogów, Żary, Złotory-
ja i Bolesławiec. To miasta, 
do których między 24 listopa-
da a 1 grudnia zawita legnic-
ki Teatr Modrzejewskiej ze 
znakomitą „Wierną watahą” 
Katarzyny Dworak i Pawła 
Wolaka. Przez pandemię 
będą to, niestety, wirtualne 
spotkania. Spektakl będzie 
można obejrzeć, bezpłatnie, 
przez internet, ale trzeba wy-
starać się o specjalny kod. 
Gdzie go zdobyć?

Nie. Ale autorzy "Chlebem 
i solą" najwyraźniej spodziewali 
się ciosów z tej mańki. Praw-
dopodobnie na tę okoliczność 
od pierwszych sekund trzymają 
uniesioną gardę. Najpierw uprze-
dzają, że"to niemożliwe", "zbyt 
skomplikowane", choć ostatecz-
nie "spróbować można", a po 
spektaklu dodają, że jak się komuś 
nie podobało, to ma "wypier****ć". 
Wobec tego trudno mi jedno-
znacznie rozstrzygnąć, co podczas 
tej realizacji wzięło górę: aseku-
ranctwo czy dążenie do zwarcia. 
Nie można mieć tylko wątpliwo-
ści co do konfrontacyjnego cha-

rakteru (niech będzie) spektaklu 
wyreżyserowanego przez Rafała 
Cielucha. Jakby autorzy "Chle-
bem i solą"  musieli się przed 
jakiegoś rodzaju widzem bronić; 
jakby nie byli w stanie mu do 
końca zaufać.

Wyobrażenie takiego widza 
daje artykuł "Dryf czy kurs?" 
opublikowany w Gazecie Pia-
stowskiej w reakcji na informację, 
że teatr przystępuje do pracy nad 
spektaklem o Polakach i Ukraiń-
cach. Jego autor Adam Kowal-
czyk - wiceprezes legnickiego 
Klubu Gazety Polskiej - pisał 
o tym przedsięwzięciu z dużą 
nieufnością, spodziewając się po 
"Chlebem i solą" artystycznych 
połajanek pod adresem polskiego 
patrioty ksenofoba. Przekony-
wał, że "braku otwarcia na drugą 
stronę ani stereotypów nie trzeba 
Polsce czy Legnicy wypominać" 
i jeśli w polsko-ukraińskich rela-
cjach jest coś złego, to winę za to 
ponoszą wyłącznie Ukraińcy. Kpił 
z teatralnego plakatu, na którym 
"polski fok i ukraiński grot pcha 
jedną łódź" w niewiadomym 
kierunku, podważając w ten spo-

sób wartość polsko-ukraińskiej 
współpracy.

Kamieniem węgielnym 
"Chlebem i solą" stał się konflikt. 
Nie tyle nawet konflikt polskie-
go i ukraińskiego nacjonalizmu, 
objawiający się po obu stronach 
granicy płaczem nad oceanem 
krzywd doznanych od sąsiadów, 
co konflikt postaw w ramach tej 
samej nacji. Na jednym biegunie 
wybaczyć i zapomnieć, na drugim 
pamiętać i nienawidzić.

W jednej z etiud Małgorzata 
Patryn jako uczestniczka ulicz-
nej sondy daje inną propozycję: 
"Zasypujmy rowy nienawiści, ale 
nie zasypujmy pamięci". W finale 
na przemian ze swoim tatą snuje 
osobistą opowieść o łódce, któ-
rą zawózł na dachu samochodu 
z Polski nad Morze Czarne, by 
ukraińscy przyjaciele z zaprzyjaź-
nionego klubu żeglarskiego mieli 
na czym pływać. Nieco wcześniej 
Rafał Cieluch wygłasza monolog 
Ukraińca, który po przekroczeniu 
granicy został z resztą towarzyszy 
podróży podany kwarantannie ze 
względu na koronawirusa i do-
świadczył bezinteresownej życzli-

wości Polaków. Ktoś przypomina 
o Ukraińcu, który na autostradzie 
wyciągnął sześć osób z płoną-
cych samochodów. To wszystko 
są prawdziwe opowieści. Nie ma 
w nich nic o historii. Jest za to 
potwierdzenie tezy, że zdrowa 
relacja między przedstawicielami 
różnych narodów to relacja, któ-
rej nie zakłóca historia. "Polacy 
to świetni ludzie są, tylko ciągle 
chcą mówić o Wołyniu" - żali 
się grany przez Mateusza Krzyka 
bohater innej etiudy, nauczyciel z 
Ukrainy, który po zajęciu Krymu 
przez Rosję uciekł do Polski i zo-
stał taryfiarzem. On nie zarabia, 
bo odmawia rozmawiania o rze-
zi wołyńskiej. To jego prywatny 
bunt przeciwko historii i przeciw-
ko wojnom, bo dzielą ludzi.

Pieniądze jako motyw wy-
jazdu do Polski dominują w 
etiudach nakręconych przez part-
nerów Teatru Modrzejewskiej z 
Iwano-Frankiwska. Bohaterem 
jednej jest młoda Ukrainka, któ-
ra porzuciwszy marzenia sprząta 
polskie domy. Inna to impresja o 
emigrancie zapracowującym się 
na śmierć z dala od swoich naj-

bliższych. Obie można potrakto-
wać jako kontrapunkt dla historii 
ukraińskiej rodziny, która nie chce 
zostać "na Zachodzie", bo u siebie 
ma wszystko co trzeba. Fragmen-
ty przygotowane przez Narodowy 
Teatr Muzyczno-Dramatyczny 
im. Iwana Franki w Iwano-Fran-
kiwsku - niczym ów taksówkarz 
grany przez Mateusza Krzyka 
- ostentacyjnie ignorują histo-
rię jako element determinujący 
polsko-ukraińskie relacje. Przez 
tabu? A może naprawdę społe-
czeństwo na Ukrainie jest znacz-
nie bardziej pragmatyczne niż w 
polskich wyobrażeniach?

Etiudy - bardzo różne pod 
względem ujęcia tematu, nastro-
ju, sposobu opowiadania, stopnia 
dociekliwości - utoczono całkiem 
zgrabnie w coś, czego odpo-
wiednikiem w cukiernictwie jest 
bajadera, tanie ciastko z pozle-
pianych odpadów cukierniczych. 
To akurat nie wygląda ładnie, nie 
jest przesadnie słodkie ani sycące, 
ale jest, co w sytuacji lockdownu 
ma znaczenie. Polsko-ukraińska 
bajadera na chwilę zaspokoi głód 
teatru. Hitem w menu nie będzie.

Piotr Kanikowski
FOT. KAROL BUDREWICZ

„Wierna wataha” w Teatr Polska
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