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MOJE TRZY GROSZE
FELIETON COTYGODNIOWY PIOTRA KANIKOWSKIEGO
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PiC

WSA zdjął karę z WatralaKamienica po Liegnitz.pl Do muzeum na 
śledzia i wódkę

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu 
uchylił karę 10 tys. zł nałożoną na Jacka Watrala, 
dyrektora legnickiego sanepidu, za przebywanie w 
parku w trakcie tzw. pierwszego lockdownu, gdy 
rząd tego zakazał.

>>9

Rada Miejska w Legnicy sprzeciwiła się propozycji 
prezydenta Tadeusza Krzakowskiego, by zabytko-
wą dwupiętrową kamienicę przy ul. Świętego Pio-
tra 2 bez przetargu wynająć na 6 lat stowarzyszeniu 
Polskie Centrum Bezpieczeństwa i Monitoringu.

>>4 Piotr Borodacz-Białoskórski był legnickim restaura-
torem, duszonym przez lockdawn, sanepid i prokura-
turę. Za natchnieniem wiceministra finansów Piotra 
Patkowskiego postanowił się przebranżowić: został 
kustoszem nowego w mieście Muzeum Śledzia i 
Wódki. Na inaugurację działalności jest przygotowy-
wana wystawa halloweenowych straszydeł i konkurs 
plastyczny pt „Legnicki sanepid w oczach lokalnej 
społeczności”.
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Policja robi politykę

Legnicka policja wzywa na komendę uczestników pokojowych marszów po tzw. wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Tylko w lutym w charakterze świadków przesłuchała 33 osoby, a 
4 dostały zarzuty z kodeksu wykroczeń. Katarzyna Odrowska, przesłuchana w związku ze spontanicz-
nym protestem z 23 października 2020 r., odbiera działania policji jako polityczne szykany, próbę 
zastraszenia obywateli.
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Rada Miejska Legnicy 
przyjęła na lutowej sesji dwie 
uchwały, które mają wesprzeć 
restauratorów, walczących o 
przeżycie lockdawnu.

W pierwszej, autorstwa 
radnej Aleksandry Krzeszew-
skiej, miasto    zwolniło   ich z 

drugej raty opłaty za sprzedaż 
alkoholu w 2021 r. Tym, którzy 
wnieśli opłatę jednorazowo w 
terminie do 31 stycznia 2021, 
będzie można na podstawie 
uchwały    zwrócić jedną trze-
cią rocznej należności. Rada 
była w tej kwestii jednogłośna.

W drugiej uchwale, przy-
gotowanej przez radnego Ma-
cieja Kupaja, rada zgodziła się 
na obniżenie do symbolicz-
nego grosza opłaty za zajęcie 
pasa drogowego na ogródki 
letnie i zimowe przed lokalami 
gastronomicznymi w Legnicy. 

Niższa opłata będzie obowią-
zywać do 31 grudnia 2021 
roku.

Wartość pomocy miasta 
dla branży gastronomicznej w 
Legnicy w roku 2021 wyniesie 
ok 120 tys. zł.

Piotr Kanikowski
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PiC
W ramach dobrej zmia-

ny policja lansuje się dewizą 
„Pomagamy i chronimy”, co 
złośliwi obywatele z miejsca 
przerobili na skrót „PiC” - 
żeby było wygodnie i zga-
dzało się z rzeczywistością.

Wszyscy możemy ob-
serwować, jak „PiC” staje 
się standardem w policji. 
Funkcjonariusze robią bar-
dzo dużo, aby społeczeń-
stwo to dostrzegło i doce-
niło.

Podczas demonstracji 
Ogólnopolskiego Strajku 
Kobiet w Warszawie oto-
czyli protestujących ści-
słym kordonem i w ramach 
ochrony przed złym świa-
tem na zewnątrz trzymali 
w kotle przez cały wieczór 
i pół nocy. Ludzie pomarz-
li, nie mieli co zjeść, wypić, 
gdzie się wysikać, ale są 
wdzięczni polskiej policji za 
pomoc i ochronę.

Na inną demonstrację, 
również dla „PiC-u”, ofice-
rowie wysłali nieumundu-
rowaną jednostkę z pałkami 
teleskopowymi, choć raczej 
nie po to, aby przeprowa-
dzała staruszki przez ulicę i 
pomagała wnosić kobietom 
sprawunki po schodach. 
Ludzie są wdzięczni, że 
zostali pobici przez policję 
a nie przez zwykłych chu-
liganów.

W Warszawie policja 
bardzo pilnuje, aby się de-
monstranci nie nachodzili. 
Robi w tym celu wszystko 
co może: tu zablokuje uli-
cę, tam zablokuje ulicę, na 
tych naciśnie kordonem, na 
tamtych pryśnie gazem - 
wszystko dla dobra obywa-
teli. Ludzie są wdzięczni, że 
choć pieką ich oczy, to nogi 
mniej bolą.

W Legnicy policjan-
tom klasyczny „PiC” - np. 
udawanie, że z wszystkich 
sił starają się złapać wan-
dali szerzących nienawiść 
napisami na murach - nie 
wystarcza. W ramach do-
brej zmiany funkcjonariu-
sze położyli zdecydowany 
nacisk, aby w przestrzeni 
publicznej w ogóle nie po-
jawiali się niezadowoleni 
ludzie. Kilkadziesiąt osób 
przesłuchanych w kilkana-
ście dni, aby ustalić, komu 
pierwszemu przyszedł do 
głowy pomysł spacerowa-
nia po mieście, to naprawdę 
piękny wkład w pozytywny 
wizerunek policji. Dzięki 
temu legnicka ulica będzie 
bardziej uśmiechnięta.

Piotr Kanikowski
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- Komenda Miejska Policji 
w Legnicy nie prowadzi żad-
nych czynności procesowych w 
stosunku do uczestników pro-
testów po ogłoszeniu wyroku 
Trybunału Konstytucyjnego 
w sprawie aborcji - odpowia-
da na moje pytania asp. Anna 
Grześków, asystent w Zespole 
Komunikacji Społecznej KMP. 
- Zapewniając bezpieczeństwo 
mieszkańców miasta i powiatu 
legnickiego w trakcie nielegal-
nych zgromadzeń odbywają-
cych się w ubiegłym roku na 
terenie miasta, policjanci ujaw-
nili wiele naruszeń przepisów 
porządkowych w związku z 
ówczesnymi obostrzeniami, a 
także reagowali w przypadkach 
popełniania wykroczeń i zacho-
wania niezgodnego z prawem. 
Funkcjonariusze wykonali rów-
nież czynności mające na celu 
ustalenie osób organizujących 
nielegalne zgromadzenia, któ-
re miały miejsce w Legnicy, a 
także ustalenie okoliczności i 
charakteru w jakim tam prze-
bywali.

- Z perspektywy ostatnich 
kilkudziesięciu lat to przypadek 
bez precedensu - mówi Kata-
rzyna Odrowska, legnicka akty-
wistka, obrończyni praw kobiet. 
- Myślę że od stanu wojennego 

nie zdarzało się tak, aby na po-
licję było wzywanych kilkudzie-
sięciu uczestników jakiegokol-
wiek pokojowego protestu.

Podstępna próba wprowa-
dzenia w Polsce niemal całko-
witego zakazu aborcji sprawi-
ła, że na ulice w całym kraju 
spontanicznie wyszły tysiące 
kobiet i mężczyzn. W Legnicy 
pierwszy, jeszcze niezbyt liczny 
protest odbył się już 23 paź-
dziernika 2020 r., czyli dzień 
po tym, jak media podały infor-
mację o tzw. wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego. W następnie 
dni legniczanie także sponta-
nicznie zbierali się na marsze. 
Protesty były masowe i bardzo 
spokojne. Zapytałem policję, 
czy odnotowała   jakichkolwiek 
przestępstwo, w tym w szcze-
gólności uszkodzenia ciała, 
uszkodzenia mienia, naruszenia 
nietykalności cielesnej funkcjo-
nariuszy i tym podobne. Asp. 
Anna Grześków wspomina 
tylko o czterech przypadkach 
naruszenia kodeksu wykroczeń, 
tzn.    art. 54 kw (naruszenie 
przepisów porządkowych o 
zachowaniu się w miejscach 
publicznych), art. 141 kw (prze-
klinanie w miejscu publicznym) 
oraz 145 kw (zaśmiecanie prze-
strzeni publicznej).

- Za komuny też nie było 
"politycznych" spraw - za roz-
rzucanie ulotek Solidarności 
działacze byli karani z przepi-
sów o zaśmiecanie, za nakle-
janie plakatów karano z para-
grafów za niszczenie elewacji 
czy umieszczanie ogłoszeń bez 
zgody właściciela, a i obecnie 
na Białorusi demonstranci są 
skazywani z przepisów anty-
terrorystycznych. Przypomnę 
też, by sprawdzić dokładnie czy 
przepisy dotyczące pandemii 
mają poparcie w ustawach, bo 
tylko takie można stosować. 
To, że premier coś ogłosił czy 

powiedział to jeszcze nie jest 
prawo, o czym policja chyba za-
pomina - komentuje Katarzyna 
Odrowska.

W trakcie antyaborcyjnych 
protestów nikt nie odniósł żad-
nych obrażeń. Żadne mienie nie 
zostało zniszczone. A jednak 
legnicka policja zdecydowała 
się zaangażować w tę sprawę 
znacznie większe siły i środki 
niż np. w ustalenie sprawców 
podżegania do zbrodni, którzy 
na murze przy al. Rzeczypo-
spolitej napisali m.in.  "Zabijmy 
feministki, nie dzieci". Radosła-
wa Janowska-Lascar zgłosiła 
napis ze swym kolegą 9 listopa-
da 2020 r., ale dopiero wczoraj 
- 115 dni od zgłoszenia - na 
komendzie znaleziono czas, by 
odebrać od niej zeznania.

Drugiego z zawiadamia-
jących wciąż nie przesłuchano. 
Za to legnicka policja zdążyła 
postawić mu zarzut używania 
słów niecenzuralnych podczas 
jednego z jesiennych protestów 
w obronie praw kobiet, skiero-
wała sprawę do sądu i uzyskała 
wyrok nakazowy. - Dostałem 
naganę. Nie odwoływałem się, 
bo rzeczywiście, przemawiałem 
i w emocjach wymknęło mi się 
mocne słowo - opowiada uka-
rany.

Katarzyna Odrowska była 
na kilku czarnych marszach w 
Legnicy. Policja spisała ją dwa 
razy. Pierwszy raz 23 paździer-
nika. Miała ze sobą megafon 
i przemawiała. Chyba na tej 
podstawie funcjonariusze wy-
dedukowali, że może być or-
ganizatorką protestu. W środę 
została wezwana na komendę 
w związku z prowadzoną przez 
policję sprawą z art 50 kw 
(nieopuszczenie zbiegowiska 
publicznego), niby w charakte-
rze świadka, ale de facto jako 
podejrzana o przewodniczenie 
nielegalnemu zgromadzeniu. 

Wyraźnie wskazywały na to 
pytania policjantki. Katarzyna 
Odrowska odmówiła złożenia 
wyjaśnień, co doprowadziło do 
dyskusji, czy wolno jej to zrobić.  
"Pani twierdziła że nie, bo je-
stem świadkiem, tylko w czyjej 
sprawie, to już nie padło, a pyta-
nia dziwnym trafem dotyczyły 
mnie. Powiedziałam że nie będę 
jej ułatwiać - w związku z po-
stcovidową mgłą i niepamięcią 
w protokole zostało zapisane 
tylko, że nie pamiętam i odma-
wiam zeznań, gdyż mogą one 
mnie obciążyć, i że ewentualne 
wyjaśnienia złożę przed sądem. 
Zepsułam policjantce plan, cóż, 
taki los. Każdy ma swoją robotę 
do wykonania. Ja też bym wo-
lała, by legnicka policja łapała 
przestępców, a nie traciła czas 
na wysługiwanie się politykom"  
- opisuje wizytę na komendzie 
Katarzyna Odrowska.

Katarzyna Odrowska pod-
kreśla, że asp. Anna Grześków 
nie ma racji, określając jesien-
ne protesty jako nielegalne. W 
wyroku z 10 lipca 2008 r. Try-
bunał Konstytucyjny ujął to 
tak:  "Wolność zgromadzeń jest 
jednym z istotnych elementów 
współczesnego standardu pań-
stwa demokratycznego w sferze 
podstawowych praw i wolno-
ści obywatelskich. W świetle 
przepisu art. 57 Konstytucji 
każdemu zapewnia się wolność 
organizowania pokojowych 
zgromadzeń i uczestniczenia 
w nich. Art. 57 Konstytucji 
został zamieszczony w czę-
ści rozdziału II, zatytułowanej 
„Wolności i prawa polityczne”.   
Takie umiejscowienie wiąże się 
ze szczególnym znaczeniem tej 
wolności zgromadzeń dla sfery 
życia politycznego."  Konstytu-
cjonaliści podkreślają, że żadne 
rozporządzenie nie może ogra-
niczyć lub znieść tej wolności, 
kluczowej dla demokracji.

- Równie dobrze policja 
mogłaby ścigać uczestników 
niedzielnych mszy czy zaku-
pów w Biedronce. Korzystanie 
że swoich praw jeszcze nie jest 
zabronione - mówi Katarzyna 
Odrowska. Kładzie nacisk na 
słowo "jeszcze".

Co grozi obywatelom, któ-
rzy się nie podporządkują i 
wyrzucą wezwanie z policji do 
kosza?

- Zgodnie z obowiązujący-
mi przepisami (art. 41 § 1 kpw 
w zw. z art. 177 § 1 kpk), każda 
osoba wezwana w charakterze 
świadka ma obowiązek stawić 
się i złożyć zeznania. Na świad-
ka, który bez usprawiedliwie-
nia nie stawił się na wezwanie 
uprawnionego organu może 
zostać nałożona kara porząd-
kowa od 50-1000 złotych, a w 
razie ponownego niezastosowa-
nia się do wezwania od 1000-
1500 zł. W razie niestawienia 
się bez usprawiedliwienia osoby, 
co do której istnieje uzasadnio-
na podstawa do sporządzenia 
przeciwko niej wniosku o uka-
ranie, można niezależnie od 
nałożenia kary porządkowej, 
zarządzić zatrzymanie i przy-
musowe doprowadzenie przez 
Policję (art. 50 § 1 kpw) - prze-
strzega asp. Anna Grześków, 
asystent Zespołu Komunikacji 
Społecznej Komendy Miejskiej 
Policji w Legnicy.

Uczestnicy protestów od-
bierają działania policji jako 
nieuzasadnioną szykanę. Zga-
dują, że to działanie na po-
lityczne zamówienie, mające 
wywołać tzw. efekt mrożący. 
Po tym doświadczeniu ludzie 
mogą zacząć kalkulować, że 
lepiej odpuścić sobie protesty, 
zostać w domu i nie narażać 
się na nieprzyjemności. W tym 
sensie policja działa na szkodę 
demokracji.

Piotr Kanikowski

Legnicka policja wzywa na 
komendę uczestników po-
kojowych marszów po tzw. 
wyroku Trybunału Konstytu-
cyjnego w sprawie aborcji. 
Tylko w lutym w charakterze 
świadków przesłuchała 33 
osoby, a 4 dostały zarzuty z 
kodeksu wykroczeń. Katarzy-
na Odrowska, przesłuchana 
w związku ze spontanicznym 
protestem z 23 października 
2020 r., odbiera działania 
policji jako polityczne szyka-
ny, próbę zastraszenia oby-
wateli.

Legnicka policja robi politykę

Rada Miejska Legnicy posta-
nowiła o zwolnieniu restaura-
torów z koncesji na sprzedaż 
alkoholu oraz zmniejszeniu 
do złotówki opłaty za zajęcie 
pasa drogowego pod ogródki 
gastronomiczne.  

Miasto ulży restauratorom
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Pub Piotra Borodacza-
-Białoskórskiego Ministerstwo 
Śledzia i Wódki jako pierwszy 
lokal w mieście złamał loc-
kdown. Wytrzymał już 25 dni, 
choć sanepid straszy Piotra i 
jego ojca horrendalnymi karami 
finansowymi a prokuratura pro-
wadzi postępowanie w sprawie 
spowodowania zagrożenia dla 
życia i zdrowia. Trwają dzięki 
wsparciu klientów, którzy cały-
mi rodzinami przychodzą, aby 
coś zjeść i wypić. Zwłaszcza w 
weekendy jest tu gwarno i weso-

ło, leje się piwo, wódka, kuchnia 
wydaje bigos, gołąbki, tatara.

Rząd nie luzuje antycovi-
dowych obostrzeń narzuconych 
branży gastronomicznej, ale 
skoro otworzył galerie i muzea, 
to właściciele pubu Minister-
stwo Śledzia i Wódki postano-
wili zrealizować swoje marzenie 
o pracy w kulturze.

- Przebranżawiamy się - 
mówi Piotr Borodacz-Biało-
skórski. - Dokonujemy oficjal-
nej zmiany w zapisach PKD 
(Polska Klasyfikacja Działal-
ności). Szykujemy nowy szyld: 
Muzeum Śledzia i Wódki. A ja 
zostałem kustoszem.

W legnickim Muzeum Śle-
dzia i Wódki nie będzie obo-

wiązywał zakaz dotykania eks-
ponatów, Borodaczom zależy 
bowiem, by zwiedzający mogli 
dokładnie się z nimi zapoznać i, 
dosłownie, rozsmakować w kul-
turze. Dlatego bilet wstępu (5 
zł) będzie uprawniał do wyda-
nia widzowi wybranego okazu, 
np. kufla zimnego piwa z kija. 
Pracownicy muzeum pobiorą 

za to kaucję w wysokości od-
powiadającej wartości ekspona-
tu. Zniszczenie powierzonego 
eksponatu (np. poprzez wypicie 
piwa, zjedzenie tatara itd) bę-
dzie skutkowało przepadkiem 
pieniędzy.

Na inaugurację działalności 
Muzeum Śledzia i Wódki w 
Legnicy Piotr Borodacz-Bia-

łoskórski zapowiada wystawę 
„Halloween jakiego nie było” z 
wykorzystaniem przedmiotów 
zakupionych jesienią na świę-
to strachów. Ze względu na 
locdown, impreza została od-
wołana.   Świecące czaszki, pają-
ki, kościotrupy trafiły do maga-
zynu, w którym przeleżały kilka 
miesięcy. Dzięki poluzowaniu 
obostrzeń w kulturze zostaną 
zaprezentowane zwiedzającym 
25 lutego na wystawie czaso-
wej razem ze stałą ekspozycją 
muzeum: świeżym śledziem, 
zimną wódką, soczystym tata-
rem, orzeźwiającą cytrynówką 
itd. W konkursie plastycznym 
pod hasłem „Legnicki sanepid 
w oczach lokalnej społeczności” 
będzie można wygrać nagrodę 
za portret Jacka Watrala - dy-
rektora Państwowej Stacji Sa-
nitarno-Epidemiologicznej w 
Legnicy. Kto wie, być może na 
wernisażu pojawią się zaprzy-
jaźnieni z właścicielami lokalu 
artyści na rządowym wikcie, by 
trochę ludzi dla żartu postra-
szyć.

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI

Do muzeum na śledzia i wódkę
Piotr Borodacz-Białoskórski 
był legnickim restauratorem, 
duszonym przez lockdawn, 
sanepid i prokuraturę. Za 
natchnieniem wiceministra 
finansów Piotra Patkow-
skiego postanowił się prze-
branżowić: został kustoszem 
nowego w mieście Muzeum 
Śledzia i Wódki. Na inau-
gurację działalności jest 
przygotowywana wystawa 
halloweenowych straszydeł 
i konkurs plastyczny pt „Le-
gnicki sanepid w oczach lo-
kalnej społeczności”.
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Chodzi o przylegającą do 
urzędu miasta komunalną ka-
mienicę, którą fundacja Lie-
gnitz.pl dzierżawiła od 2016 
roku z przeznaczeniem na mu-
zeum historyczne. Sytuacja eko-
nomiczna wymusiła na fundacji 
rezygnację z tych planów. Potem 
pojawiło się stowarzyszenie Pol-
skie Centrum Bezpieczeństwa i 
Monitoringu, któremu Legnitz.
pl za zgodą urzędu przez jakiś 
czas podnajmowało pomiesz-
czenia.

Fundacja Historyczna Lie-
gnitz.pl zwolniła nieruchomość, 
prezydent Tadeusz Krzakowski 
wystąpił więc do rady miejskiej 
o zgodę na jej wydzierżawie-
nie na na okres 6 lat Polskie-

mu Centrum Bezpieczeństwa i 
Monitoringu w trybie bezprze-
targowym. Sprawa wywołała 
burzliwą dyskusję na sesji.

Fundacja Liegnitz.pl pła-
ciła czynsz w wysokości 3,57 
zł/ mkw. Jednocześnie była zo-
bowiązana w ciągu 10 lat zain-
westować w remont budynku 
100 tys. zł. Radni opozycji wy-
wnioskowali więc, że podobne 
warunki będą obowiązywać w 
umowie z Polskim Centrum 
Bezpieczeństwa i Monitorin-
gu, i zgłosili sprzeciw. Zwracali 
uwagę, że PCBiM koncentruje 
się na działalności komercyjnej. 
Z tego powodu nie dostrzegają 
powodu, by traktować je równie 
preferencyjnie jak Liegnitz.pl, 
i oddawać atrakcyjnie zlokali-
zowaną nieruchomość za cenę 
poniżej wartości rynkowej.

Prezydent Tadeusz Krza-
kowski wyjaśniał, że uchwała 
nie zawiera stawki czynszu. 
Czynsz będzie podlegał nego-
cjacjom i jeśli stawka okazję się 
niesatysfakcjonująca, do najmu 
nie dojdzie. Z rady padały głosy, 
że najrozsądniej będzie wysta-

wić nieruchomość do przetargu.
Ostatecznie 12 radnych za-

głosowało przeciwko wydzier-
żawieniu budynku dla PCBiM 

bez przetargu, 9 było za. Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI

Rada Miejska w Legnicy 
sprzeciwiła się propozycji 
prezydenta Tadeusza Krza-
kowskiego, by zabytkową 
dwupiętrową kamienicę przy 
ul. Świętego Piotra 2 bez 
przetargu wynająć na 6 lat 
stowarzyszeniu Polskie Cen-
trum Bezpieczeństwa i Moni-
toringu.

Kamienica po Liegnitz.pl
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Powiatowy Zarząd 
Dróg w Złotoryi – zarząd-
ca drogi powiatowej 2612 
D biegnącej od autostrady 
A4 przez Zagrodno w kie-
runku Pielgrzymki i Świe-
rzawy – deklaruje, że most 
zostanie przywrócony do 
ruchu najszybciej, jak to 
będzie możliwe. Trudno 
jednak podać konkretny 
termin bez ekspertyzy, za-
wierającej opis uszkodzeń i 

zakres prac niezbędnych do 
bezpiecznego użytkowania  
obiektu. PZD spodziewa 
się, że dokument będzie 
gotowy w marcu. 

Bez ekspertyzy wia-
domo tyle, że wyrwana 
została cała bariera ener-
gochłonna po południowej 
stronie mostu. Zauważalne 
są też ślady uszkodzenia na 
jednym filarów. 

Most został zniszczo-

ny 6 lutego około godz. 9 
rano. Jadąca w stronę Unie-
jowic ciężarówka wpadła 
w poślizg i stoczyła się z 
niego w koryto Skory. Po 
wypadku kierowca zdołał 
o własnych siłach wydostać 
się z kabiny. Życie  ocaliła 
mu biegnąca wzdłuż mostu 
rura, która zamortyzowa-
ła upadek. Tir oparł się o 
nią jak o solidną poręcz. 
Aby wydostać ciężarówkę z 

rzeki sprowadzono specjal-
ny dźwig z Jeleniej Góry. 
Akcja trwała kilkanaście 
godzin. W wyniku wypad-
ku doszło do uszkodzenia 
gminnego wodociągu, więc 
równolegle z działaniami 
ratowników Zakład Usług 
Komunalnych w Zagrod-
nie starał się jak najszybciej 
przywrócić dostawy wody 
dla około dwóch tysięcy 
mieszkańców Zagrodna i 

Uniejowic. 
Powiatowy Zarząd 

Dróg w Złotoryi zamknął 
drogę 2612 D w obrębie 
mostu i wyznaczył objaz-
dy między Uniejowicami a 
Zagrodnem – przez Gro-
dziec i Olszanicę. 

Piotr Kanikowski
FOT.  

MICHAŁ KOWALSKI/  
ZŁOTORYJA 112

ZAGRODNO
DAJE SIĘ POZNAĆ

miesięcznik – luty 2021 r. nr 02/2021
BROCHOCIN – GRODZIEC – JADWISIN – ŁUKASZÓW – MODLIKOWICE - OLSZANICA – RADZIECHÓW – WOJCIECHÓW – UNIEJOWICE - ZAGRODNO

Zniszczony most w Zagrodnie 
Najprawdopodobniej w tym 
roku samochody nie pojadą 
już po moście w Zagrodnie. 
Zniszczyła go ciężarówka, 
która na początku lutego 
wpadła w poślizg i stoczyła 
się do rzeki. Trwają eksperty-
zy techniczne, na podstawie 
których zostanie określony 
zakres remontu. Obowiązują 
objazdy.



Aktualnie w gminie Za-
grodno obowiązują stawki 22 
zł od osoby miesięcznie dla 
gospodarstw z własnym kom-
postownikiem i 23 zł bez kom-
postownika. Radni ustalili je 
podczas sesji 24 listopada 2020 
r w oparciu o własne wylicze-
nia, zmieniając przedłożony 

przez wójt Karolinę Bardow-
ską projekt uchwały z ceną za 
śmieci 27/28 zł od osoby. W 
swej kalkulacji zawyżyli liczbę 
wytwórców odpadów komu-
nalnych o około 800 osób w 
stosunku do danych wynika-
jących z deklaracji złożonych 
przez mieszkańców. Dlatego 
wyszło im, że pieniędzy w sys-
temie będzie dość na wszyst-
ko, łącznie z PSZOK-iem w 
Zagrodnie i resztą kosztów. 
Choć w grudniu urzędnicy 
wykazali im ten błąd, nie było 
woli, by dopasować uchwałę do 
realiów, co z kolei uniemożli-
wiło rozstrzygnięcie przetargu 
na odbiór i zagospodarowanie 
odpadów komunalnych. Wójt 
musiała tak postąpić, bo jedy-
na złożona oferta przekraczała 
przekraczała możliwości syste-
mu. Ogłosiła drugi przetarg, ale 
sytuacja się powtórzyła. Konse-
kwencją tego była styczniowa 

przerwa w odbiorze odpadów. 
Aby mieszkańcy nie utonęli we 
własnych śmieciach, wójt Ka-
rolina Bardowska zleciła spółce 
Sanikom zagospodarowanie 
odpadów z wolnej ręki i osobno 
podpisała z nią dwumiesięczną 
umowę na transport. Na tyle 
pozwala prawo w sytuacjach 
awaryjnych. Na transport na 
pozostałe miesiące rozpisa-
no przetarg. Wpłynęła jedna 
oferta, od firmy Sanikom, opie-
wająca na 434 149, 41 zł. To 
znowu przekracza możliwości 
gminy. 

Aby system się bilanso-
wał, rada musiałaby podnieść 
miesięczną opłatę dla miesz-
kańców do poziomu 27,50/ 
28,50 zł od osoby. Wójt złożyła 
projekt takiej uchwały. Ma być 
głosowany na sesji 26 lutego. 
Prawdopodobieństwo, że radni 
tym razem zagłosują za pod-
wyżką, nie wydaje się duże. 

- Nie widzę potrzeby zmie-
niania uchwały ani odpłatności 
– uważa radny Walenty Lusz-
niewski  - Przyjdzie sierpień, 
wrzesień, przyśle nam urząd 
gminy, że brakuje tyle i tyle, i 
wtedy się pochylimy.

Radni zwracają uwagę, że 
według deklaracji złożonych 
w urzędzie gminy, zamieszkuje 
w niej (czyli produkuje odpa-
dy) 4 082 osób, czyli o ponad 
tysiąc osób mniej niż wynika 
z meldunku. Kilkuprocentowa 
różnica byłaby, ich zdaniem, 
do zaakceptowania, bo część 
wyjechała za pracą, inni na stu-
dia. Ale radni nie wierzą, że z 
gminy mogło się wynieść 20 
procent ludzi.  

- Mam wrażenie, że nam 
nie brakuje pieniążków, tylko 
nam brakuje mieszkańców – 
mówił podczas posiedzenia ko-
misji rolnictwa radny Stanisław 
Olechowski.

Jego zdaniem, ludzie w 
gminie Zagrodno na potęgę 
oszukują w deklaracjach, nie 
zgłaszając wszystkich domow-
ników do systemu. Według 
szacunków Olechowskiego, co 
najmniej 500 mieszkańców od-
daje śmieci ale za to nie płaci. 
Zamiast wprowadzać podwyż-
kę, trzeba wymóc na urzędni-
kach, by znaleźli te pół tysiąca 
oszustów. 

- Jeszcze trochę i za śmieci 
będą u nas płacić tylko radni i 
sołtysi – prorokuje Stanisław 
Olechowski. 

Komisja rolnictwa prze-
głosowała wniosek "o zobo-
wiązanie urzędu gminy do 
weryfikacji deklaracji odpadów 
komunalnych ", nie dowierza-
jąc Annie Rybaczyk, skarb-
niczce gminy Zagrodno, że 
urzędnicy robią to na bieżąco, 
ilekroć pojawia się wątpliwość, 
czy złożona przez mieszkań-

ców deklaracja odpowiada rze-
czywistości. Co do zasady, pań-
stwo nie pozwala, by każdego 
podejrzewać  o oszustwo. Prze-
ciwnie: każda złożona przez 
obywatela deklaracja wiąże się 
z domniemaniem rzetelności 
i zgodności ze stanem fak-
tycznym. Możliwości badania, 
przesłuchiwania świadków, wy-
stępowania do innych organów 
czy chodzenia po domach, w 
celu zweryfikowania zawartych 
w dokumencie informacji, są 
ściśle ograniczone do przypad-
ków, w których zachodzi uza-
sadnione podejrzenie oszustwa. 

Wójt Karolina Bardow-
ska pokazuje na liczbach, że 
dysproporcja pomiędzy liczbą 
zameldowanych a liczbą miesz-
kańców płacących za odbiór 
odpadów w 2020 r jest o 154-
483 osoby mniejsza niż w la-
tach 2015-2019.   

Piotr Kanikowski

Chleb Zenona Dębickiego 
jadł prezydent Andrzej Duda, 
gdy w trakcie kampanii wy-
borczej zajechał na chwilę do 
gospodarstwa Anny i Grzego-
rza Bardowskich. Znają go też 
posłowie w Warszawie i za-
graniczni goście złotoryjskiego 
starosty, któremu szczególnie 
posmakował. Piekarnia rozwozi 
go codziennie po gminach Za-
grodno, Złotoryja, Krotoszyce, 
Pielgrzymka, Świerzawa. 

Zenon Dębicki mówi, że 
aby chleb był dobry, muszą go 
dotknąć dłonie dobrego pieka-
rza.  W nowoczesnych piekar-
niach rola człowieka ogranicza 
się do pilnowania maszyn, któ-

re dozują składniki, wyrabiają 
ciasto, formują je w bochenki 
i umieszczają w piecu. W Za-
grodnie jest, owszem, maszyna, 
która miesza ciasto, i druga do 
formowania bułek, ale reszta 
roboty należy do ludzi. Dębic-
ki wie, że bez porządnych fa-
chowców by sobie nie poradził. 
Dlatego zapytany o przepis na 
dobry chleb, mówi na początku 
o swych piekarzach.

- Dobry chleb nie ma po-
lepszaczy – dodaje. - Wygląda 
przez to brzydziej, bywa tward-
szy, słabiej wyrośnięty,  szybciej 
czerstwieje, ale to naturalne. 
Nienaturalne jest, gdy chleb leży 
tydzień i się nie starzeje. Dzieje 
się tak dzięki turbodoładowa-
niu, całej tej chemii, którą po-
traktowano ciasto.

W Zagrodnie do pieczywa 
dodaje się naturalny zakwas, 
robiony na miejscu tak, jak od 
wieków robiło się to w domach. 

Zenon Dębicki w piekarni-
czym biznesie znalazł się trochę 
przez sentyment. Piekarnię w 
Zagrodnie znał, bo jako miej-
scowy nie raz i nie dwa zacho-
dził tam na chleb czy bułki. - Za 
młodych czasów kumplowałem 
się z chłopakiem, którego mama 

była tu kierowniczką – wyjaśnia. 
Byłoby mu żal, gdyby zagro-
dzieńska piekarnia poszła na 
marne. A na to się zanosiło. Gdy 
odkupił ją od GS-u, od trzech 
miesięcy stała zamknięta. 

- Światło odcięte, woda nie 
zapłacona, mąka nie zapłacona... 
- opowiada. - Musiałem wszyst-
kim tłumaczyć, że GS-u już nie 
ma, jest prywatny inwestor. I 
pokazać, że można mi zaufać. 

Udało się. Zrobiłem remont, 
ruszyłem, wypiekamy chleb, 
zdobywamy nowych klientów. 
Ludzie są zadowoleni. 

Piekarnia Rodzinna Zeno-
na Dębickiego wypieka kilka 
rodzajów chleba, próbując spro-
stać oczekiwaniom rynku. Jest 
więc chleb żytni na zakwasie 
i pszenno-żytni z dodatkiem 
drożdży, chleb z sezamem i z 
makiem, piastowski, chorwac-

ki, razowy i – nowość, zarazem 
hit ostatnich dni – cebulowy, do 
kupienia w firmowym sklepie 
w każdą sobotę. Prócz tego w 
Zagrodnie wypieka się rogale, 
bagietki i bułki. Co czwartek 
dochodzą do tego świeże pącz-
ki. Kto skosztował, mówi, że 
najlepsze. W tłusty czwartek w 
dwie i pół godziny rozeszło się 
tysiąc.

Zenon Dębicki w swej pie-

karni używa starego poniemiec-
kiego pieca, opalanego węglem 
i drewnem. Nie ma już takich - 
wszyscy dookoła poprzechodzili 
na gaz, na prąd. A tu trzeba, jak 
dawniej, pilnować ognia... Może 
także dlatego chleb z Zagrodna 
jest jakiś inny.   

Piotr Kanikowski
FOT. URZĄD GMINY  

W ZAGRODNIE 
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Radni żądają 500 plus

W starym piecu Dębicki pali

Jak bumerang wraca problem 
opłaty śmieciowej w gmi-
nie Zagrodno – zbyt niskiej 
w stosunku do ponoszonych 
kosztów gospodarki odpada-
mi komunalnymi. Aby sys-
tem się bilansował, tak jak 
każą przepisy, stawka musi 
wzrosnąć do poziomu 27,50 
/ 28,50 zł. Radni nie chcą 
się na to zgodzić. Przekonu-
ją, że opłatę ustalili dobrze, 
tylko mieszkańcy to oszuści, 
a urzędnicy - niekompetentne 
lenie.

Dzięki Zenonowi Dębickiemu 
nie wygasł ogień w starym, 
pamiętającym jeszcze Niem-
ca, piecu w piekarni Zagrod-
nie. Trzy lata temu kupił ją od 
Gminnej Spółdzielni Samo-
pomoc Chłopska, zatrudnił 
piekarzy i zaczął wypiekać 
zdrowy, dobry chleb bez po-
lepszaczy i na naturalnym 
zakwasie. Rozsmakowują się 
w nim nie tylko mieszkańcy 
gminy. 



Aktualnie w gminie Za-
grodno obowiązują stawki 
22 zł od osoby miesięcznie 
dla gospodarstw z własnym 
kompostownikiem i 23 zł 
bez kompostownika. Radni 
ustalili je podczas sesji 24 li-
stopada 2020 r w oparciu o 
własne wyliczenia, zmienia-
jąc przedłożony przez wójt 
Karolinę Bardowską projekt 
uchwały z ceną za śmieci 
27/28 zł od osoby. W swej 
kalkulacji zawyżyli liczbę 
wytwórców odpadów komu-
nalnych o około 800 osób w 
stosunku do danych wynika-
jących z deklaracji złożonych 
przez mieszkańców. Dlate-
go wyszło im, że pieniędzy 
w systemie będzie dość na 
wszystko, łącznie z PSZOK-
-iem w Zagrodnie i resztą 
kosztów. Choć w grudniu 
urzędnicy wykazali im ten 
błąd, nie było woli, by dopa-
sować uchwałę do realiów, co 
z kolei uniemożliwiło roz-
strzygnięcie przetargu na od-
biór i zagospodarowanie od-
padów komunalnych. Wójt 
musiała tak postąpić, bo je-
dyna złożona oferta przekra-
czała przekraczała możliwo-
ści systemu. Ogłosiła drugi 
przetarg, ale sytuacja się 
powtórzyła. Konsekwencją 
tego była styczniowa prze-

rwa w odbiorze odpadów. 
Aby mieszkańcy nie utonęli 
we własnych śmieciach, wójt 
Karolina Bardowska zleciła 
spółce Sanikom zagospoda-
rowanie odpadów z wolnej 
ręki i osobno podpisała z nią 
dwumiesięczną umowę na 
transport. Na tyle pozwala 
prawo w sytuacjach awaryj-
nych. Na transport na po-
zostałe miesiące rozpisano 
przetarg. Wpłynęła jedna 
oferta, od firmy Sanikom, 
opiewająca na 434 149, 41 zł. 
To znowu przekracza możli-
wości gminy. 

Aby system się bilanso-
wał, rada musiałaby podnieść 
miesięczną opłatę dla miesz-
kańców do poziomu 27,50/ 
28,50 zł od osoby. Wójt zło-
żyła projekt takiej uchwały. 
Ma być głosowany na sesji 
26 lutego. Prawdopodobień-
stwo, że radni tym razem 
zagłosują za podwyżką, nie 
wydaje się duże. 

- Nie widzę potrze-
by zmieniania uchwały ani 
odpłatności – uważa radny 
Walenty Luszniewski  - 
Przyjdzie sierpień, wrzesień, 
przyśle nam urząd gminy, że 
brakuje tyle i tyle, i wtedy się 
pochylimy.

Radni zwracają uwagę, że 
według deklaracji złożonych 
w urzędzie gminy, zamiesz-
kuje w niej (czyli produkuje 
odpady) 4 082 osób, czyli o 
ponad tysiąc osób mniej niż 
wynika z meldunku. Kilku-
procentowa różnica byłaby, 
ich zdaniem, do zaakcepto-
wania, bo część wyjechała 
za pracą, inni na studia. Ale 
radni nie wierzą, że z gminy 
mogło się wynieść 20 pro-
cent ludzi.  

- Mam wrażenie, że nam 
nie brakuje pieniążków, tylko 
nam brakuje mieszkańców – 
mówił podczas posiedzenia 

komisji rolnictwa radny Sta-
nisław Olechowski.

Jego zdaniem, ludzie w 
gminie Zagrodno na potę-
gę oszukują w deklaracjach, 
nie zgłaszając wszystkich 
domowników do systemu. 
Według szacunków Ole-
chowskiego, co najmniej 500 
mieszkańców oddaje śmieci 
ale za to nie płaci. Zamiast 
wprowadzać podwyżkę, trze-
ba wymóc na urzędnikach, 
by znaleźli te pół tysiąca 
oszustów. 

- Jeszcze trochę i za 
śmieci będą u nas płacić tyl-
ko radni i sołtysi – prorokuje 
Stanisław Olechowski. 

Komisja rolnictwa prze-
głosowała wniosek "o zobo-
wiązanie urzędu gminy do 
weryfikacji deklaracji odpa-
dów komunalnych ", nie do-
wierzając Annie Rybaczyk, 
skarbniczce gminy Zagrod-
no, że urzędnicy robią to 
na bieżąco, ilekroć pojawia 
się wątpliwość, czy złożona 
przez mieszkańców deklara-
cja odpowiada rzeczywisto-
ści. Co do zasady, państwo 
nie pozwala, by każdego po-
dejrzewać  o oszustwo. Prze-
ciwnie: każda złożona przez 
obywatela deklaracja wiąże 
się z domniemaniem rzetel-
ności i zgodności ze stanem 
faktycznym. Możliwości 
badania, przesłuchiwania 
świadków, występowania do 
innych organów czy cho-
dzenia po domach, w celu 
zweryfikowania zawartych 
w dokumencie informacji, są 
ściśle ograniczone do przy-
padków, w których zacho-
dzi uzasadnione podejrzenie 
oszustwa. 

Wójt Karolina Bardow-
ska pokazuje na liczbach, że 
dysproporcja pomiędzy licz-
bą zameldowanych a liczbą 
mieszkańców płacących za 

odbiór odpadów w 2020 r 
jest o 154-483 osoby mniej-

sza niż w latach 2015-2019.   
 

Piotr  
Kanikowski

Zbudowany na szczycie 
wygasłego wulkanu zamek był 
twierdzą, która broniła posia-
dłości Piastów, a także siedzibę 
ambasadora III Rzeszy, w któ-
rej pod koniec wojny Niemcy 
ukryli bezcenne zbiory. Tury-

ści, którzy zdecydują się przy-
jechać o tej porze do Grodźca, 
nie będą zawiedzeni, bo prócz 
niesamowitego obiektu z ro-
mantycznymi krużgankami, 
kominkami i potężnym don-
żonem czekają na nich nie-

zwykłe widoki. Z zamkowej 
wieży roztacza się zapierająca 
dech -  równie piękna jak ze 
szczytu Ostrzycy - panora-
ma Pogórza Kaczawskiego. 
Na gości czeka też zamkowa 
kuchnia ze swoimi specjałami, 

m.in. żurkiem w chlebie i wy-
śmienitymi pierogami.   

Zamek można zwiedzać 
codziennie od poniedziałku do 
niedzieli w godzinach od 10 
do 16. 

Dla bezpieczeństwa pra-

cowników i gości zamku pod-
czas zwiedzania należy prze-
strzegać reżimu sanitarnego: 
zachować dystans, nosić ma-
seczki ochronne oraz dezynfe-
kować ręce.

Piotr Kanikowski
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Czym strażacy pojadą na akcję
Jak bumerang wraca problem 
opłaty śmieciowej w gmi-
nie Zagrodno – zbyt niskiej 
w stosunku do ponoszonych 
kosztów gospodarki odpada-
mi komunalnymi. Aby sys-
tem się bilansował, tak jak 
każą przepisy, stawka musi 
wzrosnąć do poziomu 27,50 
/ 28,50 zł. Radni nie chcą 
się na to zgodzić. Przekonu-
ją, że opłatę ustalili dobrze, 
tylko mieszkańcy to oszuści, 
a urzędnicy - niekompetentne 
lenie.

Zamek Grodziec zaprasza turystów
Po ponad dwóch miesią-
cach lockdawnu od 1 lutego 
zamek Grodziec – jeden z 
najbardziej tajemniczych 
zabytków Dolnego Śląska 
- znowu jest dostępny dla 
turystów. 
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Fryderyk II - książę le-
gnicki, brzeski, ścinawski, 
głogowski i ziębicki – zapisał 
się w kronikach jako światły 
i pobożny władca. Poszerzył 
granice swych włości, umocnił 
fortyfikacje, brukował ulice, 
dbał o porządek i czystość w 
miastach. Zamek w Grodźcu 
był wówczas główną twierdzą 
rozrastającego się księstwa, a 
jednocześnie miejscem mod-
nego dworskiego życia: zabaw, 
śpiewów i turniejów rycerskich. 
Tu właśnie 27 listopada 1515 
roku Fryderyk II przywiózł 
swą młodą żonę Elżbietę, cór-
kę polskiego króla Kazimierza 
Jagielończyka i zarazem starszą 
siostrę Zygmunta Starego, na 
którego ślubie z Boną Sforzą 
za trzy lata będzie bawił jako 
gość. Tu przyjmował śluby wa-
salne. Tu dla uciechy Elżbiety 
urządził tradycyjne wyścigi po 
pierścień i tu po raz pierwszy 
przywdział publicznie wyko-
naną specjalnie na tę okazję 
przepiękną zbroję turniejową. 
Jak podaje Mariusz Olczak, au-
tor monografii Grodźca, zbroja 
częściowo ocalała do czasów 
współczesnych. Do 1944 roku 
była przechowywana w Ber-
linie, a obecnie jej fragmenty 
można obejrzeć w Muzeum 
Historycznym w Moskwie.

Młody książę    
Fryderyk III wielu cnót 

po Fryderyku II nie odziedzi-
czył, podzielał jednak jego sła-
bość do dworskich zabaw. Był 
walecznym rycerzem i tem-
peramentnym młodzieńcem, 
przedkładającym szczęk oręża 
i chlupot wina w kielichu nad 
modły w kaplicy. Na 9 lat przed 
śmiercią ojca dostał od ojca 
Grodziec wraz z roczną rentą 
w wysokości 2 tysięcy flore-
nów na swoje utrzymanie, ale 
pogardził prowincją. Nie chcąc 
zgnuśnieć w zagrzebanym w 
lasach zamczysku przeniósł się 
z żoną do cesarskiego zamku 

we Wrocławiu, gdzie spędzał 
czas na turniejach, biesiadach, 
polowaniach, zawodach strze-
leckich i zabawach w towarzy-
stwie młodych dworzan. Sporo 
też podróżował, co miało różne 
skutki: wpędziło go w długi ale 
też przydało piastowskiemu 
dworowi światowego szyku. 

Nie dla tchórzy i kacerzy
W dwa lata po śmieci ojca, 

w 1549 roku, powróciwszy z 
zagranicy Fryderyk III wypra-
wił na Grodźcu czterodniowy 
turniej rycerski, zapamiętany 
przez historię jako jeden z naj-
większych na Śląsku. Zamek 
przygotowywał się do niego 
przez 3 miesiące, od 5 kwiet-
nia, gdy wśród gości zgroma-
dzonych na przywitanie księcia 
herold uroczyście odczytał tur-
niejowy regulamin.

Mariusz Olczak streszcza 
go w wydanej w 2008 r książ-
ce „Grodziec. Zamek – ko-
ściół – pałac”: „W zawodach 
nie mogli stanąć rycerze, któ-
rzy sprzeniewierzyli się wierze 
chrześcijańskiej, cesarzowi lub 
cesarstwu rzymskiemu, złamali 
daną przysięgę, dokonali zdra-
dy małżeńskiej lub obrazy czci 
niewieściej. Podobnie ci, którzy 
stchórzyli na polu bitewnym, 
także trudniący się rozbojem, 
a nie pobłażający kościołom, 
wdowom i sierotom, rycerze 
kradnący żywność i dobytek 
sobie poddanym, podobnie ci 
z wątpliwym szlacheckim po-
chodzeniem, nie potwierdzo-
nym zgodnie ze zwyczajem 
przez 4 świadków.”

Trąby na powitanie
Sito selekcji – jak można 

się zorientować z opisu Olcza-
ka - było gęste. Ale mimo licz-
nych wykluczeń i obostrzeń na 
zamek stawiło się 102 rycerzy. 
Kazano im przybyć odpowied-
nio wcześniej, aby jeszcze przed 
wejściem w szranki mogli oka-
zać się stosownym kunsztem 
we władaniu bronią i jeździe 
konnej. Wraz z konkurentami 
do Grodźca przyjechało 128 
dam i dziewcząt, 99 knechtów, 
heroldzi i marszałkowie, spra-
wiając, że całe wzgórze zaroiło 
się od obozowisk. Ze wszyst-
kich stron dobiegało rżenie 
koni, szczęk blach, dym ognisk 
pomieszany z wonią pieczone-
go mięsiwa. Co jakiś czas po-
wietrze przeszywał też dźwięk 
trąb, którym u podnóża góry 
witano uczestników turnieju. 

Na wieży łopotała wywieszona 
ku chwale gospodarza chorą-
giew, oznajmiając, że książę też 
jest już na miejscu i oczekuje 
na rozpoczęcie zawodów. Wraz 
ze swym Fryderyk III dworem 
rozłożył się obozem przy ko-
ściele

Tymczasem na dziedzińcu 
zamku zbito drewniane szran-
ki, w których zbrojni jeźdźcy 
mieli przez cztery dni potykać 
się na drewniane kopie. Pia-
skiem wysypano plac do walk 
pieszych. Księżna i najdostoj-
niejsi z gości Fryderyka III 
mogli obserwować pojedynki 
z balkonu – dla reszty, w tym 
dam i turniejowych sędziów, 
rozstawiono dookoła tej areny 
ławy i stoły.

Pochód w słońcu
Rankiem 15 czerwca 1549 

roku pod kościołem zaprezen-
towano broń, a około godz. 10 
wszyscy uczestnicy turnieju 
długą kolumną ruszyli na za-
mek. Pochód otwierali pazio-
wie. Za nimi szło 16 trębaczy, 
3 doboszów, 4 heroldów i mar-
szałkowie, potem książę Fryde-
ryk III z zaproszonymi gośćmi 
- księciem brzeskim Jerzym 
II, księciem Henrykiem II z 
Bernstand i księciem Janem z 
Oleśnicy - a dalej rycerstwo w 
pełnym rynsztunku, z kołyszą-
cymi się pióropuszami hełmów, 
na koniach okrytych srebr-
nymi i złotymi kropierzami z 
herbami właścicieli. Dzień był 

piękny. Mieniło się odbite od 
wypolerowanych blach słońce 
i rzucało dookoła tyle reflek-
sów, że oczekującym na dzie-
dzińcu damom z niemałym 
trudem udawało się wypatrzyć 
w tym tłumie swojego rycerza. 
Poznawały ich jeśli nie po her-
bie, to po swych chustkach na 
ramionach – oznace atencji i 
miłości. Przy dźwiękach trąbek 
uczestnicy turnieju trzykrotnie 
objechał szranki, kłaniając się 
widowni i trącając kopią berło 
z cesarskim orłem na znak, że 
będą przestrzegać przepisów. 

Skruszył sześć kopii  
Bezzwłocznie przystąpio-

no do walk. Najefektowniejszą 
i najbardziej prestiżową kon-
kurencją był „estor”, czyli  po-
jedynek dwóch konnych przy 
użyciu kopii. W 1549 roku 
na Grodźcu nie walczono na 
śmierć i życie, więc kopie zo-
stały uprzednio stępione w 
taki sposób, aby nie przebiły 
pancerza. Przy ich pomocy na-
leżało w biegu wysadzić prze-
ciwnika z siodła a następnie, 
zeskoczywszy z konia, pokonać 
go jeszcze w walce na miecze. 
Kronika Jana Piotra Wahren-
dorfa przechowała pamięć, że 
już pierwsze walki ułożyły się 
bardzo emocjonująco. Hrabia 
Franciszek von Rechenberg 
połamał sześć kopii, a książę 
Fryderyk III i książę Jan z Ole-
śnicy stoczyli świetny, zacięty 
pojedynek, nierozstrzygnięty 

jednak, bo żaden nie zdołał 
zrzucić drugiego z konia. 

Kotwica dla Zedlitza
Nastąpiły cztery dni rywa-

lizacji, zabaw, tańców i biesiad, 
podczas których przypochle-
biano się władcy, adorowano 
damy, fetowano zwycięzców, i 
winem z książęcej piwnicy za-
pijano mniej udane występy w 
szrankach. Pod koniec turnieju 
niebo nad Grodźcem zaniosło 
się chmurami. Raptem pękło i 
zamkowe wzgórze jakby ugięło 
się pod ciężką ulewą. Deszcz 
był gwałtowny, ale nie padał 
długo. Potem powietrze pach-
niało mokrą końską sierścią, 
rozmiękłym łajnem, słomą, 
przygaszonym żarem ognisk 
i błotem. A jeszcze potem ży-
wicą, bo błoto na zrytym kopy-
tami dziedzińcu i podzamczu 
przykryto świeżo ściętymi so-
snowymi gałązkami, by dokoń-
czyć estor. 

Najbieglejszym w posługi-
waniu się kopią okazał się Otto 
von Zedlitz z Prochowic. Za 
zwycięstwo odebrał z rąk księż-
nej Katarzyny złotą kotwicę. 
Hełm rycerski dostał się Bal-
tazarowi von Promnitz a srebr-
ny puchar Mateuszowi von 
Logau, kanclerzowi nyskiego 
księstwa biskupiego. 

Muszkiet z Turcji
Specjalnie na swój turniej 

książę Fryderyk III sprowadził 
do Grodźca z Turcji muszkiet, 
by zakończyć imprezę zawo-

dami strzeleckimi. Ten rodzaj 
broni w połowie XVI wieku 
dopiero zdobywał popularność. 
W środowisku, gdzie ceniło 
się etos rycerski i walkę wręcz 
z przeciwnikiem, traktowano 
go jako ciekawostkę, nie zdając 
sobie jeszcze sprawy, jak mocno 
ten wynalazek wpłynie na spo-
sób prowadzenia wojen i roz-
wój armii. Odgłosy wystrzałów 
płoszyły nienawykłe do takich 
atrakcji konie, bo choć turniej 
się kończył, obozowisko na 
podzamczu nie znikło. Niko-
mu nie spieszyło się specjalnie 
do domu przed wydaną przez 
księcia na cześć zwycięzców 
ucztą. Równie wielką, jak sam 
turniej. 

Sezon na rycerzy
Dzięki bractwom rycer-

skim, na Grodźcu przynaj-
mniej kilka razy w roku można 
posłuchać tej samej muzyki, co 
wtedy: szczęku mieczy, świstu 
strzał, uderzeń tarczy o tarczę. 
Rycerze pojawiają się regular-
nie w czerwcu na dniu dziecka, 
w lipcu na turniejach łuczni-
czych o pierścień kasztelana, 
we wrześniu na wieńczącym 
sezon Tradycyjnym Turnieju 
Rycerskim. W ubiegłym roku 
pandemia COVID-19 wpro-
wadziła do tego kalendarza 
trochę zamieszania. Trzymajcie 
kciuki za ten sezon. I za rycerzy 
– żeby nie wyginęli.    

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI

Grodziec. Zawsze w szrankach
Pięćset lat temu w Grodźcu 
odbył się jeden z najwięk-
szych turniejów rycerskich 
na Śląsku. Na wezwanie he-
roldów księcia Fryderyka III 
zjechało na zamek ponad stu 
znamienitych rycerzy, dwa 
razy tyle dam i knechtów. Od 
2003 roku kolejni kasztelani 
Grodźca nawiązują do tej tra-
dycji oferując najbieglejszym 
w sztuce rycerskiej swój 
srebrny pierścień.  
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WSA zdjął karę z Watrala

Czekanie na Ambasadorów

Zgodnie z rozporządze-
niem Rady Ministrów z 10 
kwietnia 2020 r,    w celu 
zwalczania COVID-19 od 
16 kwietnia zostało zakazane 
korzystanie m.in. z parków, 
skwerów, zieleńców. Trzy 
dni później, pod społecz-
ną presją, ten zakaz został 
zniesiony. Ale zanim to się 
stało - dokładnie 17 kwiet-
nia przed godz. 16 - patrol 
Straży Miejskiej przyłapał 
Jacka Watrala siedzącego na 
ławeczce w parku Miejskim. 
Dyrektor Państwowej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicz-
nej w Legnicy nie miał za-
słoniętych ust i nosa. Funk-
cjonariusze próbowali mu 
wręczyć mandat za brak ma-
seczki oraz złamanie zakazu 
korzystania z parku. Jacek 

Watral go nie przyjął. Straż 
poinformowała o tym dy-
rektora Wojewódzkiej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicz-
nej we Wrocławiu. O spra-
wie pierwsze poinformowało 
Radio Wrocław. Potem temat 
podchwyciły inne media, lo-
kalne i ogólnopolskie.

Jacek Watral tłumaczył, 
że po zakończeniu pierwszej 
zmiany i krótkim pobycie w 
domu wracał rowerem do 
pracy na drugą. Jechał naj-
krótszą drogą - tak się zło-
żyło, że wiodła akurat przez 
park Miejski. Gdy do niego 
wjechał zadzwonił telefon, 
więc zatrzymał się, odło-
żył rower i rozmawiał przez 
komórkę, przysiadłszy na 
ławce. Jako osoba cierpiąca 
na nawrotowe infekcje dróg 
oddechowych nie musiał no-
sić maseczki (co poświadczył 
potem przedkładając stosow-
ne zaświadczenie lekarskie).

W postępowaniu admi-
nistracyjnym, zainicjowanym 
przez dyrektora Wojewódz-
kiej Stacji Sanitarno-Epide-
miologicznej Jacek Watral 
został ukarany najpierw i za 

złamanie zakazu, i za brak 
maseczki, potem karę za brak 
maseczki mu anulowano. 
Ostatecznie sprawa trafiła do 
Wojewódzkiego Sądu Admi-
nistracyjnego we Wrocławiu, 
który uznał, że w tym przy-
padku doszło do naruszenia 
przepisów postępowania oraz 
zasad nakładania pieniężnych 
kar administracyjnych. Karę 
nałożoną na Jacka Watrala 
anulowano jako niesłuszną.

Uzasadniając wyrok, 
WSA zwrócił uwagę, że 
w czasie, kiedy wydawano 
decyzje o karze, zakaz ko-
rzystania z parków już nie 
obowiązywał. Nawet jeśli 
Watral naruszył zakaz, to - 
zdaniem sądu - organ admi-
nistracji publicznej powinien 
zastanowić się, czy w czasie 
orzekania o karze jego czyn 
nadal stanowi naruszenie 
prawa uzasadniające restryk-
cję. Przywołano zasadę: „(...)
jeżeli po popełnieniu czynu 
podlegającego sankcji admi-
nistracyjnej weszły w życie 
mniej represyjne rozwiązania 
prawne, powinno to działać 
na korzyść osoby , względem 

której sankcja miałaby być 
nałożona. Wynika z tego tak-
że nakaz stosowania unor-
mowania względniejszego 
dla sprawcy, szczególnie gdy 
nowe regulacje prawne nie 
przewidują możliwość zasto-
sowania sankcji administra-
cyjnej.”

W uzasadnieniu wyroku 
zawarte zostały również wąt-
pliwości, co do możliwości 
zakazania obywatelom ko-
rzystania z ogólnodostępnej 
przestrzeni publicznej, jaką 
stanowią parki. „Przepisy 
ustawy o zapobieganiu oraz 
zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi w chwi-
li popełnienia zarzucanego 
skarżącemu deliktu nie sank-
cjonowały in concreto tego 
rodzaju czynu” - zauważa 
WSA.

Piotr Kanikowski
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„KGHM Polska Miedź S.A. 
wyróżni wybitnych Polaków, na-
dając im tytuł Ambasadora Polski” 
- zapowiadał miedziowy gigant, 
na początku sierpnia w komuni-
kacie rozesłanym do mediów. Z 
regulaminu konkursu wynika, że 
jego ideą jest nagrodzenie osób, 
które rozsławiają Polskę poza gra-
nicami kraju. Kapituła miała wy-
łonić Ambasadora Nauki Polskiej, 
Ambasadora Polskiego Sportu    i 
Ambasadora Kultury Polskiej. O 
laureacie czwartego tytułu - Am-
basador Polski 2020 - decydowa-
ło głosowanie publiczności. Lista 
kandydatów,, ułożona przez 
Kapitułę ze zgłoszeń, wzbudziła 
kontrowersje z dwóch powodów. 
Pierwszy to nominowanie do ty-
tułu Ambasador Polski Tomasza 

Sakiewicza, redaktora naczelnego 
Gazety Polskiej, która w 2020 
roku przeprowadziła akcję zna-
kowania miast i wsi homofobicz-
nymi naklejkami „Strefa wolna 
od LGBT”. Drugi to nazwisko 
Zenona Martyniuka, hołubionej 
przez władze gwiazdy disco polo, 
do tytułu Ambasador Kultury 
Polskiej. „Konkurs czy hucpa” - pi-
saliśmy w październiku 2020 r., 
kiedy okazało się, że aby wyelimi-
nować z gry Sakiewicza, KGHM 
zmienił regulamin głosowania 
publiczności, ograniczając wybór 
do trzech bardziej neutralnych 
postaci.

Ogłoszenie zwycięzców i 
wręczenie nagród zapowiadano 
początkowo na październik. Po-
tem na listopad. Potem w ogóle 
przestano je zapowiadać.

- Ze względu na pandemię 
koronawirusa gala Ambasadora 
Polski w 2020 roku nie mogła się 
odbyć. Wydarzenie planujemy na 
ten rok, termin nadal jest zależny 
od sytuacji związanej z COVID 
– 19 i obowiązujących w Polsce 
obostrzeń sanitarnych - informuje 
Sylwia Jurgiel, rzeczniczka pra-
sowa KGHM Polska Miedź S.A.

Piotr Kanikowski
FOT. KGHM

Wojewódzki Sąd Administra-
cyjny we Wrocławiu uchylił 
karę 10 tys. zł nałożoną na 
Jacka Watrala, dyrektora le-
gnickiego sanepidu, za prze-
bywanie w parku w trakcie 
tzw. pierwszego lockdownu, 
gdy rząd tego zakazał.

W okresie między sierpniem 
a październikiem 2020 r 
KGHM przeprowadził drugą 
edycję swojego konkursu 
Ambasador Polski, ale do 
dziś wstrzymuje się z ogło-
szeniem wyników. Spółka 
wyjaśnia, że powodem jest 
pandemia COVID-19. Czeka 
na moment, kiedy przepisy 
epidemiczne pozwolą na or-
ganizację gali.
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Kotka mogła mieć oko-
ło dwa miesiące, kiedy pan 
Krystyna znalazła ją w obo-
rze. Była w strasznym sta-
nie: brudna, cała w słomie i 
kale. Na dwa tygodnie tra-
fiła do weterynarza, gdzie 
została ogolona, odpchlona, 
odrobaczona i dokładnie 
przebadana. Przez kolejne 
półtora miesiąca mieszkała 
u pani Krysi, technik wete-
rynarii.

- Szukałam dla niej 
domu - opowiada Kry-
styna. - I tak trafiłam na 
panią Iwonę. Mówiła, że 
ma   dwa koty, ale chciała-
by trzeciego. Robiła dobre 
wrażenie. Miała dużą wie-
dzę na temat żywienia i be-
hawiorystki. Zaufałam jej, 
wzięłam kicię w samochód 
i po drodze do Nysy, gdzie 
mieszkam, zajechałam pod 
Legnicę.

Cudowne rozmnoże-
nie kotów

Na miejscu zwątpiła, bo 
u Iwony M. były - jak się 
zorientowała - nie 2 a oko-
ło 20 kotów oraz 3 psy. Za-
pytała wprost, o co chodzi 
i dlaczego została okłama-
na. Gospodyni tłumaczyła, 
że współpracuje z fundacją 
przeprowadzającą adopcje 
zwierząt jako dom tymcza-
sowy.   „Fundacyjne” koty - 
zaszczepione, odrobaczone, 
wykastrowane, itd. - są u 
niej chwilowo, dopóki nie 
znajdzie się dla nich stały 
opiekun. Po chwili wahania 
Krystyna zostawiła Iwonie 
przywiezioną z Białegosto-
ku kotkę.

Panie nadal codziennie 
ze sobą pisały.    Krystyna 
oddychała z ulgą, słysząc, 
jak dobrze kotka się za-
domawia. Spod Legnicy 
przychodziły zdjęcia, na 
potwierdzenie, że nie ma 
powodów do zmartwień, 
kotka jest coraz śmielsza, 
bawi się. Sielanka skoń-
czyła się po 10 dniach, gdy 

Krystyna dostała wiado-
mość, że kicia zaczęła się 
źle czuć. Iwona pisała, że    
wezwała do domu lekarza 
weterynarii, który podał 
kroplówki i „coś na odro-
baczanie”. I nazajutrz, że 
pojechała do innego wete-
rynarza, polecanego przez 
Legnickie SOS dla Zwie-
rząt „Psiakot”, a ów lekarz 
stwierdził panleukopenię.

Żeby nie cierpiała
Panleukopenia, zwa-

na też kocim tyfusem, to 
groźna choroba zakaźna, 
na którą zapadają przede 
wszystkim młode kocięta. 
Powodujący ją wirus ataku-
je głównie układ pokarmo-
wy i krwiotwórczy. Okres 
inkubacji wynosi kilka dni 
(od 2 do 10, najczęściej 
jednak 3-5 dni). Jedyne 
skuteczne lekarstwo to su-
rowica pobrana od ozdro-
wiałych zwierząt.

Krystyna zadeklarowa-
ła, że zabierze   kotkę na 
leczenie, ale Iwona M. od-
mawiała.

- Kiedy poprosiłam o 
wypis od lekarza albo kon-
takt z lekarzem, bo chciała-
bym się dowiedzieć czegoś 
więcej, to zostałam zablo-
kowana - opowiada. - Wte-
dy zaczęłam po omacku 
szukać fundacji, z którymi 
ta kobieta współpracuje i 
tak trafiłam na Maję Le-
wicką z „Psiakota”. To od 
niej dowiedziałam się, że 
faktycznie była taka kotka; 
że przyjechała do gabinetu 
już w stanie agonalnym i 
że od razu została uśpiona. 
Nie podejmowano żadnego 
leczenia.

Według Krystyny, przed 
feralną adopcją kotka była 
na sto procent zdrowa. Po 
zabraniu z obory została 
przebadana pod każdym 
możliwym kątem. Ani u 
niej w mieszaniu, ani pod-
czas podróży nie zauważyła 
żadnych zwiastunów cho-
roby. A jako technik wete-
rynarii wie, na co zwrócić 
uwagę.

Iwona M. nie chce mi 
ujawnić nazwiska wete-
rynarza, który postawił 
diagnozę i uśpił kotkę, bo 
- jak mówi - nie wierzy, że 
jestem dziennikarzem. Ale 
potem chętnie odpowia-
da na inne pytania: - Naj-
prawdopodobniej kotka do 
mnie przyjechała już za-
każona. W siódmym dniu 
pobytu pojawiły się objawy. 
Sprowadzony przeze mnie 
lekarz podał zastrzyki, 

podłączył kroplówkę,    a 
nazajutrz pojechałam do 
gabinetu weterynaryjne-
go, gdzie wykonano test 
na obecność parwowirusa. 
Test dał wynik pozytywny. 
Na panleukopenię nie ma 
lekarstwa. Gdybym zabrała 
kotkę z powrotem, przeżyła 
by najwyżej trzy dni i zgi-
nęła w męczarniach.

Iwona M. potwierdza, 
że Krystyna była gotowa 
zabrać kotkę na leczenie. 
Ale - według jej relacji - 
miała przyjechać za kilka 
dni, podczas których to 
ona patrzyłaby na cierpie-
nia zwierzątka. Krystyna 
mówi: - To nieprawda. W 
pierwszej rozmowie zade-
klarowałam, że przyjadę 
natychmiast. Pani Iwona 
nie chciała się zgodzić, bym 
zabrała kotkę.

Nieszczęśliwy przypa-
dek

Rozmawiamy przez te-
lefon. Iwona M.mówi, że 
zdarzył się „nieszczęśliwy 
przypadek”, a w jej    głosie 
pobrzmiewają budzące za-
ufanie uczucia: troska i żal.    
Ale jej opowieść o współ-
pracy z Legnickim SOS 
dla Zwierząt „Psiakot”, dla 
którego - jak twierdzi w 
pierwszej z naszych czte-
rech rozmów - prowadzi 
dom tymczasowy, szybko 
okazuje się blagą. Założy-
cielka „Psiakota” zapewnia, 
że nie przekazywała tej ko-
biecie żadnych kotów na 
przechowanie. Maja Le-
wicka jednak zna Iwonę M. 

Zna ją jako opiekunkę bez-
domnych kotów - jedną z 
wielu, której „Psiakot” stara 
się pomagać.

Potem dowiaduję się, że 
kiedy adoptowana od Kry-
styny kotka zachorowała, a 
Iwona M. nie miała pienię-
dzy na jej leczenie, to zwró-
ciła się o pomoc do Maji 
Lewickiej. Poprosiła, by 
umówiła ją z współpracują-
cą z „Psiakotem” panią dok-
tor na wizytę z odroczonym 
terminem płatności. Maja 
Lewicka pomogła, zapła-
ciła rachunek, dlatego po-
trafiła potem odpowiedzieć 
Krystynie na jej pytanie, co 
się stało z kotką.

Zwłoki kotki zostały 
pogrzebane. Gdzie? Iwona 
M. nie chce powiedzieć. 
Zapewna jednak, że w ta-
kim miejscu, by wirus się 
nie roznosił.

Koty na 25 metrach
Od Iwony M. wyciągam 

informację, że kiedy Ky-
styna do niej przyjechała, 
miała w domu 10 własnych 
kotów i cztery „adopciaki”. 
Oraz psy. - Nie myśli Pani, 
że przyjmowanie piętna-
stego kota w tej sytuacji nie 
było rozsądne? - pytam.

- Może i tak - przyzna-
je. - Ale „adopciaki” miały 
zostać na dniach przeka-
zane dalej. A ta kotka po-
trzebowała domu. Taka je-
stem, że trudno mi przejść 
obojętnie obok zwierzęcia, 
które potrzebuje pomocy. 
Trafiłam na nią w interne-
cie i pomyślałam, że dam 

radę. Żyjemy skromnie, ale 
mamy z mężem duży dom. 
Jeden 25-metrowy pokój 
przeznaczyliśmy wyłącznie 
dla kotów. Wszystko tam 
jest dla nich: stare meble, 
na których mogą się wy-
legiwać, drapaki, zabawki, 
miski z jedzeniem i wodą. 
Mam czas i nie brzydzę się 
czyścić kuwety. Zajmję się 
swym zwierzyńcem najle-
piej jak umiem.

Zaraz na komórkę do-
staję zdjęcia kilku kotów 
z dużego pokoju. Wszyst-
kie wyglądają na zadbane, 
zdrowe, odkarmione. Do-
staję też zdjęcie yorka, któ-
ry 13 lat temu - jak mówi 
Iwona M. - wybrał sobie 
jej dom, uciekając od sąsia-
dów. - Jest stary. Boję się, 
że wkrótce umrze. Pewnie 
mocno to przeżyję. Nawet 
kury, które już nie niosły 
jajek, zawsze miały u mnie 
dożywocie. Nie jestem drę-
czycielką zwierząt, choć 
Krystyna tak pisze o mnie 
po forach.

Skąd wziął się wirus?
Gdy się rozmawia z 

Iwoną M. trudno odróżnić 
prawdę od kłamstw. Ustali-
łem bowiem, że stan zdro-
wia kotów z jej zwierzyńca 
wiele razy budził niepokój. 
Dolnośląski Inspektorat 
Ochrony Zwierząt, któ-
ry pierwszy przyjechał do 
jej domu na kontrolę, nie 
zabrał żadnego, ale zalecił 
leczenie. Pani Iwona nie 
miała pieniędzy na wetery-
narza i lekarstwa, więc pro-

blem narastał. Sama zgo-
dziła się potem oddać trzy 
z poważnymi chorobami 
oczu, bo uznała, że sobie nie 
poradzi. W czerwcu 2020 
roku na interwencję przyje-
chała wrocławska Ekostraż, 
której Iwona M. wydała 10 
wskazanych przez siebie 
kotów, w tym - uwaga! - 
chore na panleukopemię. 
Zrobiła to, jak podkreśla, 
dobrowolnie. Na fanepa-
ge`u Ekostraży zachował 
się post po tej interwencji.       
„Tej nocy, którą spędzili-
śmy w SKVet Klinika We-
terynaryjna, koty umierały 
nam na rękach. Dopadł nas 
koci tyfus, czyli panleuko-
penia. Chyba największa 
kocia zaraza, która zabija 
szybko, skutecznie i mało 
estetycznie. Zaraza przy-
wędrowała do nas wczoraj 
wraz z kotami spod Legni-
cy. Koty są w stanie rażą-
cego zaniedbania - kota w 
typie main coon-a strzygli-
śmy z dredów przez kilka 
godzin. 2 koty umarły nam 
na rękach z powodu końco-
wego stadium panleukope-
nii”   - piszą wolontariusze 
Ekostraży. Ich post to apel 
o pomoc, o domy tymcza-
sowe dla odebranych Iwo-
nie M. zwierząt i o pienią-
dze.   „Potrzebujemy pilnie 
zakupić kocią surowicę dla 
kilkunastu kotów. Inaczej 
umrą jak te dwa”  - czytam.

Piotr Kanikowski
FOT.: 

Piotr Kanikowski

Pani Krystyna ostrzega w in-
ternecie przed Iwoną M. spod 
Legnicy. Młoda kotka, którą 
dla niej przywiozła z Białego-
stoku, po 10 dniach została 
po cichu uśpiona. Iwona M. 
twierdzi, że zwierzę trafiło 
do niej zarażone śmiertelną 
chorobą, a podany przez we-
terynarza zastrzyk uchronił 
je przed bolesną agonią. O 
sprawie został powiadomio-
ny Powiatowy Inspektorat 
Weterynarii w Legnicy i or-
ganizacje zajmujące się rato-
waniem dręczonych zwierząt.

Nieszczęśliwy przypadek Iwony M.



Strona 1126 lutego 2021 WIADOMOŚCI redakcja@24legnica.pl
R

EKLAM
A

R
EKLAM

A

„Orkiestra” na powrót do teatru
„Orkiestra” Krzysztofa Kopki 
w reżyserii Jacka Głomba to 
zrealizowana blisko dziesięć 
lat temu panoramiczna bal-
lada o ludziach miedziowego 
zagłębia złożona ze wspo-
mnień, historycznej prawdy, 
legend i mitów. Słodko-gorz-
ka, czasami śmieszna, czasa-
mi wzruszająca. Spektaklem 
tym legnicki teatr otwiera się 
dla publiczności. Przedsta-
wienia na Scenie Gadzickie-
go w piątek i sobotę (26 i 27 
lutego) o godz. 19.00.

Legnicki spektakl to dwu-
godzinna opowieść o historii 
Zagłębia Miedziowego i lu-
dziach – przybyszach z różnych 
stron kraju i świata - których 
połączyła praca i nowe życie, 
którego byli architektami i 
uczestnikami. Ale też orkie-
stra, w której przez lata grali. 
Zwyczajnie i od święta, na po-
chodzie pierwszomajowym i w 
kościele, w górniczej karczmie i 
na pogrzebach kolegów. Śmierć 
kolegi z zespołu popchnie bo-
haterów tej sagi do wędrówki 
w krainę wspomnień. Historia 
zmiesza się z mitem, prawda z 
legendą, sprawy ważne z aneg-
dotami. Całość oprawiono w 
stylistyce realizmu magicznego, 
co sprawiło, że wśród żywych 
pojawiają się w sztuce postaci z 
górniczych wierzeń i przesądów. 
Jest zatem patronka górników i 
„dobrej śmierci” Święta Barbara, 
jak i strzegący podziemnego bo-
gactwa Skarbek.

W tle oglądamy echa hi-

storycznych wydarzeń: walki 
z wodą przy głębieniu pierw-
szych szybów, uroczystości mi-
lenijnych i słynnego biskupiego 
„przebaczamy i prosimy o prze-
baczenie”, ale też tragedii sierp-
nia 1982 roku i późniejszych 
strajków przeciw prywatyzacji. 
Jest Krzysztof Kieślowski krę-
cący propagandowy film zachę-
cający do pracy na miedzi, jak i 
Edward Gierek prowokowany 
mityczną perspektywą wiel-
kiej ropy i polskiego Kuwejtu. 
Przede wszystkim jest jednak 
korowód barwnych postaci, 
charakterystycznych typów i 
typków, reżimowych aparatczy-
ków, cwanych dorobkiewiczów 
i kopalnianych duchów na tle 
kolejnych epok – od PRL-u po 
raczkujący kapitalizm.

Sztuka, której premiera od-
była się we wrześniu 2011 roku 
w cechowni kopalni w Lubi-
nie, z powodzeniem grana była 
wielokrotnie. Wystawiano ją w 
Zagłębiu Miedziowym (Lu-
bin, Ścinawa, Polkowice, Gło-
gów, Legnica, Bolesławiec), jak 
i na Górnym Śląsku (Bytom, 
Zabrze, Mysłowice, Katowi-
ce). Pokazywano ją zarówno 
w warszawskich Łazienkach, 
jak i na festiwalach w Lubli-
nie i w lubuskiej Kargowej. Na 
XII Ogólnopolskim Festiwa-
lu Dramaturgii Współczesnej 
„Rzeczywistość przedstawio-
na” w Zabrzu (2012) spektakl 
przyniósł regulaminową na-
grodę jury za reżyserię Jackowi 
Głombowi, zaś jury młodych 
nagrodziło dwoje aktorów wy-

stępujących w tym przedstawie-
niu (Ewa Galusińska i Paweł 
Palcat).

Joanna Puzyna-Chojka, 
Teatr:   "„Orkiestra” wydawa-
ła się przedsięwzięciem obar-
czonym niemałym ryzykiem. 
Jacek Głomb, któremu udało 
się nakłonić zarząd KGHM 
Polska Miedź SA do wsparcia 
teatralnego projektu, mówi o 
nim nieco żartobliwie, jako o 
przywróceniu sojuszu świata 
pracy i świata sztuki. Tym ra-
zem jednak chodzi o coś więcej 
– o próbę stworzenia mitologii 

Dolnego Śląska, regionu do tej 
pory niedowartościowanego 
przez film czy literaturę."

Ewa Uniejewska, e-teatr.
pl:  "Prywatne losy ludzi, którzy 
zakochują się, kłócą, pobierają, 
zdradzają, kradną, będą warun-
kowane historią i narzucanymi 
ideologiami. Poprzez pryzmat 
małej, specyficznej zbiorowości, 
Jacek Głomb opowiada o hi-
storii kraju. Czyni to z dużym 
wyczuciem, bez popadania w 
encyklopedyczność, lecz z troską 
o ludzką prawdę."

Na legnickiej scenie obej-

rzymy teatralną inscenizację 
sztuki, którą - w sfilmowanej i 
odmiennej wersji ze zdjęciami 
Arkadiusza Tomiaka kręcony-
mi także pod ziemią w kopalni 
Lubin - parokrotnie można 
było oglądać w TVP (premiera 
w Barbórkę 4 grudnia 2013). 
Telewizyjna realizacja przedsta-
wienia w maju 2014 roku otrzy-
mała wyróżnienie Europejskie-
go Stowarzyszenia Telewizji 
Regionalnych CIRCOM.

Krzysztof Kopka „Orkie-
stra”. Reżyseria: Jacek Głomb, 
scenografia: Małgorzata Bu-

landa, muzyka: Bartek Strabu-
rzyński, ruch sceniczny: Witold 
Jurewicz. Spektakle na Scenie 
Gadzickiego legnickiego Te-
atru Modrzejewskiej w piątek 
26 oraz w sobotę 27 lutego o 
godz. 19.00. Bilet 35 zł (ulgowy 
30 zł). Rezerwacja: tel. 76 72 33 
505 lub bilety@teatr.legnica.pl. 
Bilet można także kupić w In-
ternecie: https://teatrlegnica.in-
terticket.pl. Uwaga! Na spektakl 
sobotni biletów już nie ma.

Grzegorz Żurawiński, @kt 
Legnicka Gazeta Teatralna

FOT. KAROL BUDREWICZ

PREZYDENT MIASTA  LEGNICY
ogłasza przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości nieza-

budowanej, położonej w Legnicy przy ul. Okólnej 3.
Przedmiotem oferty przetargowej jest działka  nr 763/13 powierzchni 0,0334 ha, obręb Czarny 

Dwór. KW LE1L/00067190/1.
Cena wywoławcza nieruchomości  -  58.000,00 zł + podatek  od towarów  i  usług  VAT

 Wadium  -    6.000,00 zł  
Przetarg odbędzie się  26.03.2021 r. o godz.11.00

w LCK, ul. Chojnowska 2.
Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki Nie-

ruchomościami – Ewa Zając, tel. 767212-300 oraz organizacji przetargu - Wioletta Mazur, 
tel.767212-310. Pełne ogłoszenie zamieszczono na www.legnica.eu. w Biuletynie Informacji 

Publicznej oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Legnica, Pl. Słowiański 8.

PREZYDENT MIASTA  LEGNICY
ogłasza przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości nieza-

budowanej, położonej w Legnicy przy ul. Odrzańskiej.
Przedmiotem oferty przetargowej jest działka  przy ul. Odrzańskiej, działka nr  1915 

o powierzchni  1304 m2. Obręb Piekary Osiedle. 
KW nr LE1L/00097485/5.

Cena wywoławcza 200.000,00 zł + pod. VAT .Wadium 20.000,00 zł. 
Przetarg odbędzie się  26.03.2021 r. o godz.10.30

w LCK, ul. Chojnowska 2.
Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki Nie-

ruchomościami – Ewa Zając, tel. 767212-300 oraz organizacji przetargu - Wioletta Mazur, 
tel.767212-310. Pełne ogłoszenie zamieszczono na www.legnica.eu. w Biuletynie Informacji 

Publicznej oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Legnica, Pl. Słowiański 8.

PREZYDENT MIASTA  LEGNICY
ogłasza przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości nieza-

budowanej, położonej w Legnicy przy ul. Wiślanej 1 B.
Przedmiotem oferty przetargowej jest działka  przy ul. Wiślanej 1B, działka nr  1909/3 

o powierzchni  983 m2. Obręb Piekary Osiedle. 
KW nr LE1L/00097430/5.

Cena wywoławcza 180.000,00 zł + pod. VAT .Wadium 18.000,00 zł. 
Przetarg odbędzie się  26.03.2021 r. o godz.10.00 w LCK, ul. Chojnowska 2.

Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki Nie-
ruchomościami – Ewa Zając, tel. 767212-300 oraz organizacji przetargu - Wioletta Mazur, 

tel.767212-310. Pełne ogłoszenie zamieszczono na www.legnica.eu. w Biuletynie Informacji 
Publicznej oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Legnica, Pl. Słowiański 8.
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