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Mina Czartoryskiego

Radni ocalili drogę przez Tarninów Na razie Głomb 
wygrywa

Nie przeszły zaproponowane przez prezydenta Tadeusza Krza-
kowskiego zmiany w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego dla części dzielnicy Tarninów. Na członkach 
rady miejskiej wrażenie zrobiła prezentacja przygotowana 
przez radnego Piotra Niemca. Dowodził w niej, że przyjęcie 
planu spowodowałoby nieodwracalne szkody w układzie urba-
nistycznym Legnicy.    >>6

Znamy wynik tajnego głosowania dziewięcioosobowej 
komisji powołanej do przeprowadzenia konkursu na dy-
rektora Teatru Modrzejewskiej. Po przeanalizowaniu do-
kumentów i przesłuchaniu jedynego kandydata - obec-
nego dyrektora legnickiej sceny Jacka Głomba - ośmiu 
członków zagłosowało za powołaniem go na kolejną 
kadencję. Padł jeden głos przeciwko Jackowi Głombo-
wi. Prawdopodobnie oddał go radny wojewódzki Tytus 
Czartoryski z Prawa i Sprawiedliwości.
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Zakatowali dziecko

Prokuratura Okręgowa w Legnicy zakończyła śledztwo po śmierci 9-miesięcznego Szymonka w bloku socjal-
nym przy ul. Batorego. Ojciec chłopczyka Dariusz P. został oskarżony o dokonanie w zamiarze bezpośrednim 
zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem i w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie. Mo-
nika M., matka, będzie odpowiadać przed sądem za znęcanie się oraz narażenie chłopczyka na śmierć.

>>2

Amerykańska piramida w prokuraturze

Prokuratura Okręgowa w Legnicy zawiesiła śledztwo w spra-
wie doprowadzenia co najmniej 430 osób do niekorzystnego 
rozporządzenia mieniem w kwocie nie mniejszej niż 5 mln zł w 
ramach platformy internetowej My Advertising Pays. Powód: 
długotrwała przeszkoda uniemożliwiająca jego kontynuowa-
nie. Prokuratura musi poczekać na pomoc prawną służb USA, 
Republiki Panamy i Republiki Mauritiusu.   >>4



- Monika M. i Dariusz 
P. pozostawali w związku 
konkubenckim i mieszkali w 
Legnicy - relacjonuje pro-
kurator Lidia Tkaczyszyn, 
rzeczniczka prasowa Proku-
ratury Okręgowej w Legnicy. 
- Z ich związku urodził się 
w marcu 2020 roku syn Szy-
mon. Wobec kilkorga innych, 
starszych dzieci, Monika M. 
została uprzednio pozbawio-
na władzy rodzicielskiej. Ro-
dzice Szymona nadużywali 
alkoholu, po spożyciu któ-
rego Monika M. opuszczała 
mieszkanie i wracała do nie-
go po kilku dniach. Z miesz-
kania oskarżonych często 
dochodziły odgłosy awantur 
i płacz dziecka. Postanowie-
niem z dnia 19 października 
2020 roku Sąd Rejonowy w 
Legnicy ograniczył władzę 
rodzicielską obojga oskarżo-
nych nad Szymonem poprzez 
ustanowienie nadzoru kura-
tora.

W sobotę 5 grudnia 2020 
r. Dariusz P. i Monika M. 
znów wspólnie pili. Potem 
ona, jak miała w zwyczaju, 
wyszła z mieszkania. Zosta-
wiła Szymonka z nietrzeź-
wym ojcem.

Dzień później siostra 
Dariusza P. wezwała karetkę 
pogotowia. Lekarz stwierdził 
zgon niemowlęcia.

- Na ciele dziecka, w tym 
na główce, widoczne były 
liczne obrażenia - mówi Li-
dia Tkaczyszyn. - Na miejscu 
zdarzenia zatrzymany został 
nietrzeźwy Dariusz P. Prze-
prowadzona sekcja zwłok 
niemowlęcia wykazała, że 
bezpośrednią przyczyną jego 
zgonu były rozległe obraże-
nia czaszkowo-mózgowe.

Ze śledztwa, które prze-

prowadziła Prokuratura 
Okręgowa w Legnicy, wynika, 
że chłopczyk był co najmniej 
kilka dni przed śmiercią bity 
przez ojca. Obrażenia głowy, 
klatki piersiowej, kończyn i 
tułowia niemowlęcia wska-
zują, że Dariusz P. zadawał 
mu ciosy nie tylko rękoma, 
ale też bliżej nieustalonym 
narzędziem o tępych krawę-
dziach. Śledczy policzyli, że 
musiało ich być minimum 
kilkanaście.

6 grudnia po południu 
Szymonek płakał. Dariusz P. 
trzymał go przy piersi. Aby 
uspokoić dziecko, zadał mu 
ręką cios w odchyloną głów-
kę. Malec upadł, uderzając ze 
znaczną siłą o twarde podło-
że. To spowodoało rozległe 
obrażenia czaszkowo-mó-
zgowe i spowodowało zgon 
niemowlęcia.

Dariusz P. podniósł 
dziecko z podłogi. Położył na 
kanapie. Sięgnął po telefon. 
Zadzwonił po swoją siostrę. 
Kiedy kobieta przyszła do 
mieszkania przy ul. Batorego, 
Szymonek nie dawał znaków 
życia. Próbowała go reanio-
mować. Wezwała też karetkę 
Pogotowia Ratunkowego.

- Przesłuchany w cha-
rakterze podejrzanego Da-
riusz P. przyznał się w części 
do zarzucanej mu zbrodni, a 
mianowicie, że zadał dziecku 
jedno uderzenie ręką w gło-
wę, w wyniku czego upadło 

ono na podłogę. Przeczy na-
tomiast używaniu innej prze-
mocy w stosunku do małolet-
niego - informuje prokurator 
Lidia Tkaczyszyn.

Dariusz P. zaraz po zabój-
stwie syna został zatrzymany 
przez policję. Od tego czasu 
przebywa w tymczasowym 
areszcie. Będzie odpowiadał 
w warunkach wielokrotnej 
recydywy. Był już skazany 
wyrokiem Sądu Okręgowego 
w Legnicy za ciężkie uszko-
dzenie ciała z następstwem 
w postaci śmierci człowieka. 
Odsiadywanie kary 12 lat 
pozbawienia wolności zakoń-
czył w dniu 26 listopada 2018 
roku. Grozi mu kara pozba-
wienia wolności na czas nie 
krótszy niż 12 lat, kara 25 lat 
pozbawienia wolności albo 
kara dożywotniego pozba-
wienia wolności.

Na ławie oskarżonych w 
Sądzie Okręgowym w Legni-
cy Dariusz P. usiądzie obok 
swej konkubiny. Monika M. 
będzie odpowiadać z wolnej 
stopy. Może zostać skazana 
na karę od 6 miesięcy do 8 lat 
pozbawienia wolności.

-   Dowody zgromadzone 
w śledztwie przemawiają za 
tym, że Monika M. od chwi-
li urodzenia Szymona nie 
sprawowała nad nim opieki 
w sposób właściwy - mówi 
prokurator Lidia Tkaczyszyn. 
- Oskarżona nadużywała al-
koholu, pozostawiała małe 

dziecko bez opieki, bądź pod 
opieką pijanego partnera.

Monika M. nie radziła 
sobie z emocjami. Gdy Szy-
monek płakał, wykrzykiwała 
w jego stronę wulgarne słowa. 
Częstokroć szarpała dziecko, 
potrząsała nim. Wiedziała, 
że Dariusz P. wielokrotnie 
stosował wobec chłopczyka 
przemoc fizyczną, a jednak 5 
grudnia wyszła z mieszkania, 
zostawiając niemowlę pod 
opieką pianego partnera. Po-
szła pić.

Monika M. podczas prze-
słuchania w prokuraturze 
przyznała się częściowo do 
zarzucanego jej przestępstwa.

- W związku z faktem, że 
w miesiącu marcu 2020 roku 
mieszkająca w sąsiedztwie 
oskarżonych kobieta zgło-
siła w Miejskim Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Legni-
cy, że rodzice małoletniego 
spożywają alkohol podczas 
sprawowania opieki nad tym 
dzieckiem, z akt niniejszego 
śledztwa wyłączone zostały 
do odrębnego prowadzenia 
materiały pod kątem niedo-
pełnienia obowiązków przez 
pracowników MOPS-u w 
związku z powzięciem infor-
macji o sposobie zachowania 
oskarżonych i działanie w ten 
sposób na szkodę ww. dziecka 
- dodaje Lidia Tkaczyszyn.

Piotr Kanikowski
FOT.  
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Mina Czartoryskiego
Wpadła mi w ręce ulu-

biona lektura Tytusa Czar-
toryskiego, przewodniczące-
go Komisji Kultury, Nauki 
i Edukacji w dolnośląskim 
Sejmiku.

Człowiek na tym sta-
nowisku z oczywistych po-
wodów jest zobligowany do 
kontaktów z podejrzanym 
elementem, tzn. z tzw. śro-
dowiskiem inteligenckim i 
artystycznym w dużej mie-
rze pozostającym wciąż pod 
wpływem lewicowych prą-
dów. To kręgi niezwykle bie-
głe w zastawianiu wszelkiego 
rodzaju pułapek na prawych 
ludzi, dlatego trzeba poruszać 
się bardzo zręcznie. A partia 
Prawo i Sprawiedliwość kadry 
ma jakie ma; słoniowate dość, 
niestety. Delegując na prze-
wodniczącego komisji Tytusa 
Czartoryskiego - emerytowa-
nego rolnika spod Obornik 
Śląskich, ale odpowiednio za-
służonego w obalaniu komu-
ny - PiS wyposażył go w kie-
szonkowe wydanie „Zbioru 
patriotycznych poglądów na 
wszystkie sprawy z kalenda-
rzem rolniczym na kadencję 
2018- 2023 dla obrony przed 
zakusami Złego” pod redakcją 
arcybiskupa Marka Jędra-
szewskiego. Światła książecz-
ka przydała się w minionym 
tygodniu, gdy jako członek 
komisji konkursowej w spra-
wie wyboru dyrektora Teatru 
Modrzejewskiej w Legnicy 
Tytus Czartoryski musiał 
opowiedzieć się za lub prze-
ciwko kandydatowi Jackowi 
Głombowi.

Egzemplarz należący do 
pana przewodniczącego ma 
zagięty róg przy haśle na literę 
gie: „Głomb, Jacek - reżyser”. 
Napisano tam: „Wypalony 
zawodowo i artystycznie. Dla 
jego dobra lepiej, żeby nie był 
dyrektorem”, co Tytus Czar-
toryski skwapliwie odczytał 
komisji, po czym oznajmił, że 
jak zawsze będzie głosował za 
dobrem. Wertując książeczkę 
zauważyliśmy, że szczególnie 
zaczytane są strony z hasła-
mi na en („Nagroda Nobla”) 
i te („Tokarczuk, Olga - pi-
sarka”). Można się z nich do-
wiedzieć, że „Nagroda Nobla 
dawno przestała być nagrodą 
prestiżową” oraz że „Tokar-

czuk Olga burzy ład moralny 
swoimi wypowiedziami i w 
związku z tym jest osobą, któ-
rej szkodliwość w dyskursie 
społecznym jest spotęgowana 
przez nagrodę Nobla”. Przy 
haśle na de „Dec, Ignacy – bi-
skup” jest paskudna plama po 
kawie, tuż obok słów „buduje 
ład moralny”, ale reszta pre-
zentuje się ładnie i po boże-
mu. Hasło na a „Antysemi-
tyzm” zostało potraktowane 
lakonicznie: „Bzdura. Żaden 
Polak nie zabił Żyda”. Przy 
hasłach na ka, Tytus Czar-
toryski podkreślił ołówkiem: 
„Nie ma dowodów na kata-
strofę klimatyczną. Nie wcią-
gać w ten spór dzieci”. Na 
marginesie zrobił dopisek: „A 
w czwartek było zimno!!!”). 
Za zakładkę hasła na el 
„LGBT” właścicielowi ksią-
żeczki posłużył list, jaki jego 
związek - NSZZ Rolników 
Indywidualnych Solidarność 
- skierował w sierpniu 2019 
r. do arcybiskupa Jędraszew-
skiego. On również świadczy 
o trosce o młode pokolenie 
Polaków. Tytus Czartoryski 
na czerwono podkreślił w 
nim dwa końcowe akapi-
ty. „Protestujemy przeciwko 
tzw. karcie LGBT usiłującej 
wprowadzić do szkół osoby o 
zboczonej orientacji seksual-
nej, którzy programowo chcą 
deprawować dzieci od naj-
młodszych lat. (...) Mówimy 
stop wszelkiej obsceniczności 
w życiu publicznym, na ulicy, 
w teatrze, galeriach sztuki i 
kinach. My nie chcemy takiej 
sztuki, która niszczy morale 
Narodu. (...) Domagamy się 
by ideologa gender i LGBT 
były zakazane jak faszyzm i 
komunizm”. Niejedna łza spa-
dła na tę niepozorną kartkę, o 
czym świadczą rozsiane po 
papierze plamki.

Tytusa Czartoryskiego 
informujemy, że jego „Zbiór 
patriotycznych poglądów na 
wszystkie sprawy z kalenda-
rzem rolniczym na kadencję 
2018- 2023 dla obrony przed 
zakusami Złego”odeślemy na 
adres dolnośląskiego Sejmiku, 
by pan przewodniczący nie 
wpakował się przypadkiem 
na jakąś minę. I, rzecz jasna, 
żeby ziemia była uprawiana 
jak Pan Bóg przykazał.

Piotr Kanikowski
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Zakatowali swoje dziecko
Prokuratura Okręgowa w Le-
gnicy zakończyła śledztwo 
po śmierci 9-miesięcznego 
Szymonka w bloku socjal-
nym przy ul. Batorego. Oj-
ciec chłopczyka Dariusz P. 
został oskarżony o dokonanie 
w zamiarze bezpośrednim 
zabójstwa ze szczególnym 
okrucieństwem i w wyni-
ku motywacji zasługującej 
na szczególne potępienie. 
Monika M., matka, będzie 
odpowiadać przed sądem za 
znęcanie się oraz narażenie 
chłopczyka na śmierć.
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Według nieoficjalnych in-
formacji, w trakcie posiedzenia 
Tytus Czartoryski jako jedyny 
opowiadał się przeciwko reko-
mendowaniu Jacka Głomba na 
stanowisko dyrektora Teatru 
Modrzejewskiej w Legnicy i 
jako jedyny zapowiedział, że 
zagłosuje przeciwko tej kan-
dydaturze. We wrześniu 2020 
roku Czartoryski sprzeciwiał 
się przyznaniu noblistce Oldze 
Tokarczuk, Tytułu Honorowe-

go Obywatela Dolnego Śląska, 
argumentując, że wypowiedzi 
pisarki burzą ład moralny.

W obradach uczestniczył 
Robert Gulaczyk - aktor i prze-
wodniczący Komisji Zakła-
dowej Związku Zawodowego 
Aktorów Polskich w Teatrze 
Modrzejewskiej w Legnicy. 
Potwierdza, że dwaj przedsta-
wiciele samorządu Dolnego 
Śląska wyrażali diametralnie 
różne sądy na temat kandyda-
tury Jacka Głomba. W odróż-
nieniu od Tytusa Czartoryskie-
go Grzegorz Ćwiertniewicz 
- dyrektor wydziału kultury 
w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Dolnośląskiego 
- bardzo pozytywnie mówił o 
dokonaniach i programie szefa 
legnickiej sceny. Zdaniem Ro-
berta Gulaczyka ta rozbieżność 
dowodzi, że obrady nie zostały 
zmanipulowane.

- Odniosłem wrażenie, że 
większość komisji wykazała się 
ogromnym uznaniem nie tylko 
dla dokonań Jacka w Legnicy, 
ale też dla oferty, jaką przed-
łożył w konkursie - komentuje 

Robert Gulaczyk. - Padło nawet 
stwierdzenie, że to jest imponu-
jące.

Wynik głosowania - osiem 
do jednego - mówi wszystko. 
Jeśli Tytus Czartoryski był prze-
ciw, to za Jackiem Głombem 
zagłosowali: dyrektor Grzegorz 
Ćwiertniewicz (przewodniczący 
komisji),    zastępca prezydenta 
Legnicy Krzysztof Duszkie-
wicz, Agnieszka Komar-Mo-
rawska i Andrzej Nowarski - 
obydwoje delegaci Ministerstwa 
Kultury, Dziedzictwa Narodo-
wego i Sportu, Robert Gulaczyk 
i Łukasz Kozłowski - związ-
kowcy z Teatru Modrzejewskiej 
oraz Ewa Leśniak – wiceprezes 
Związku Artystów Scen Pol-
skich ZASP i Paweł Szkotak 
– prezes Stowarzyszenia Dy-
rektorów Teatrów. Szczególnie 
zaskakujący jest głos przedsta-
wiciela prezydenta Legnicy, bo 
Jacek Głomb i Tadeusz Krza-
kowski od lat pozostają ze sobą 
w konflikcie.

Rekomendacja komisji 
wciąż nie przesądza sprawy. De-
cyzja, czy Jacek Głomb zostanie 

powołany na następną kadencję, 
zależy od zarządu wojewódz-
twa, w którym zasiada dwóch 
Bezpartyjnych Samorządow-
ców (Cezary Przybylski, Tymo-
teusz Myrda) i dwóch radnych 
PiS-u (Marcin Krzyżanowski, 
Grzegorz Macko). Na jej po-
dęcie zarząd województwa ma 
czas do 30 czerwca 2021 r. A 
31 sierpnia 2021 r. wygaśnie 
dotychczasowa kadencja Jacka 
Głomba.

- W trakcie 9 miesięcy od 
zapowiedzenia konkursu, moja 
wyobraźnia została mocno roz-
buchana - mówi Robert Gu-
laczyk. - Mimo pozytywnych 
wrażeń z dzisiejszego posiedze-
nia komisji, wciąż mam obawy, 
co się jeszcze może wydarzyć. 
Myślę, że gdyby wbrew na-
szej rekomendacji marszałek 
nie podpisał umowy z Jackiem 
Głombem, to byłby to ruch sa-
mobójczy. Niestety, także taki 
scenariusz jest jednak możliwy.

Jacek Głomb stworzył Teatr 
Modrzejewskiej w Legnicy i od 
27 lat nim kieruje. Jest laureatem 
m.in. prestiżowej Nagrody im. 

Zygmunta Hübnera “Człowiek 
Teatru”. Wespół ze swą załogą - 
słynną drużyną Modrzejewskiej 
- zapracowali na opinię jednej 
z najważniejszych scen teatral-
nych w Polsce. Zjednali sobie 
nienawykłą wcześniej do takich 
rozrywek publiczność. Stworzo-
ne w Legnicy przedstawienia 
są grane przy kompletach na 
widowni. Zdobywają nagrody 
na najważniejszych festiwalach 
i przeglądach, niezmiennie od 
lat budzą zainteresowanie kry-
tyków, stanowią eksportowy 
produkt dolnośląskiej i polskiej 
kultury. Mimo tych doko-
nań, zarząd województwa nie 
skorzystał z możliwości prze-

dłużenia kontraktu z Jackiem 
Głombem bez przeprowadza-
nia konkursu, tak jak to czynił 
w poprzednich latach. Apele 
widzów teatru, załogi i środowi-
ska teatralnego, by odstąpić od 
uruchamiania niepotrzebnej w 
tym przypadku, budzącej niepo-
kój procedury konkursowej, zo-
stały przez zarząd województwa 
zignorowane. Jacek Głomb jako 
jedyny złożył ofertę w terminie. 
Okazuje się, że po czasie zgło-
szona została też inna kandyda-
tura, ale w związku z przekro-
czeniem terminu komisja jej w 
ogóle nie rozpatrywała.

Piotr Kanikowski
FOT. PK

Znamy wynik tajnego głoso-
wania dziewięcioosobowej 
komisji powołanej do przepro-
wadzenia konkursu na dyrekto-
ra Teatru Modrzejewskiej. Po 
przeanalizowaniu dokumen-
tów i przesłuchaniu jedynego 
kandydata - obecnego dyrek-
tora legnickiej sceny Jacka 
Głomba - ośmiu członków 
zagłosowało za powołaniem 
go na kolejną kadencję. Padł 
jeden głos przeciwko Jackowi 
Głombowi. Prawdopodobnie 
oddał go radny wojewódzki Ty-
tus Czartoryski z Prawa i Spra-
wiedliwości.

Na razie Głomb wygrywa
R
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Amerykańska piramida w prokuraturze

W internecie można na-
tknąć się na strony reklamu-
jące platformę My Adverti-
sing Pays jako „najłatwiejszy 
biznes XXI wieku” i szybki 
sposób na zarabianie pienię-
dzy. My Advertising Pays jest 
przedstawiany jako genialny 
system reklamy internetowej 
założony przez amerykań-
skiego weterana wojennego 
Mike`a Deese. Rzekomo 
ma działać w taki sposób, że 
wszystkie osoby, które do nie-
go przystąpią uczestniczą w 
odbywającym się co 20 minut 
podziale zysków z reklam. 

W istocie to klasyczna pira-
mida finansowa, w której ci, 
którzy dołączyli jako ostatni, 
wpłacają pieniądze dla tych, 
którzy byli przed nimi. Im 
więcej ludzi jest „na górze”, 
tym większy musi być dopływ 
wpłacających „na dole”. Taki 
„biznes” ma szansę utrzymać 
się tylko do momentu, kiedy 
dopływ nowych uczestników 
systemu przestanie wystar-
czać na wynagrodzenia dla 
reszty.

Aby przystąpić do My 
Advertising Pays należało 
zakupić pakiet reklamowy, 
tzw. Credit Pack za pośred-
nictwem generatora płatni-
czego (wirtualnego portfela 
służącego do rozliczeń w in-
ternecie) VX Gateway a na-
stępnie poświęcić 10 minut 
na kliknięcie i obejrzenie 10 
reklam. Jeden Credit Pack 
kosztuje 49,99 USD, ale or-
ganizatorzy tego systemu 
obiecywali, że po 3 miesią-
cach cały wydatek się zwróci 
a w ciągu roku przyniesie 100 
procent zysków. W internecie 
wciąż łatwo trafić na strony w 
różnych językach z instrukta-

żem dla „inwestorów”. Połów 
naiwnych, liczących na łatwy 
zarobek, trwa.

Trwa też śledztwo Proku-
ratury Okręgowej w Legnicy 
(sygn. akt: PO II Ds.26.2018). 
Dotyczy okresu od stycznia 
2015 roku do listopada 2016 
roku. Z dotychczasowych 
ustaleń wynika, że w tym cza-
sie na terenie Rzeczypospoli-
tej Polskiej co najmniej 430 
osób zostało nakłonionych do 
niekorzystnego rozporządze-
nia mieniem znacznej war-
tości, w kwocie nie mniejszej 
niż 5 mln zł. Pokrzywdzeni 
zostali wprowadzeni w błąd 
co do możliwości uzyskania 
zysków i wycofania wpła-
conych wkładów w ramach 
zorganizowania systemu 
sprzedaży lawinowej poprzez 
zakup Credit Pack za pośred-
nictwem procesora płatni-
czego firmy VX Gateway na 
rzecz platformy interneto-
wej My Adversting Pays. To 
przestępstwo z art. 286 § 1 
kodeksu karnego w związku z 
art. 294 § 1 kodeksu karnego.

31 maja legnicka proku-
ratura postanowiła zawiesić 

śledztwo w tej sprawie „wo-
bec zaistnienia długotrwałej 
przeszkody uniemożliwia-
jącej jego kontynuowanie w 
postaci oczekiwania na wy-
konanie czynności w drodze 
międzynarodowej pomocy 

prawnej w sprawach karnych 
przez właściwe organy wy-
miaru sprawiedliwości Sta-
nów Zjednoczonych Ame-
ryki, Republiki Panamy oraz 
Republiki Mauritiusu.”Na 
stronie Prokuratury Okręgo-

wej w Legnicy opublikowano 
komunikat, że pokrzywdzo-
nym przysługuje wniesienie 
do sądu zażalenia na decyzję 
o zawieszeniu śledztwa.

Piotr Kanikowski
FOT. PIXABAY.COM

Legnicka realizacja „Fanny 
i Aleksander” Ingmara Berg-
mana z lutego 2020 roku, przez 
niektórych uznawana za najwy-
bitniejsze krajowe wydarzenie 
teatralne ubiegłego roku, miała 
wyjątkowego pecha. Rozmach 
spektaklu, podczas którego pu-
bliczność  wraz z aktorami wę-
druje po różnych przestrzeniach 
Teatru Modrzejewskiej, unie-
możliwił jego eksploatację w 
warunkach nawet cząstkowych 
ograniczeń sanitarnych. Co 
więcej, spektakl jest niezwykle 
silnie wtopiony w przestrzeń i 
klimat dziewiętnastowieczne-
go budynku legnickiego teatru. 
Jak przekonywał reżyser Łukasz 
Kos był to jeden z kluczowych 
motywów wyboru Teatru Mo-
drzejewskiej dla realizacji dra-
matu. Bez uszczerbku dla urody 

i wyjątkowości przedstawienia 
przeniesienie go w inną prze-
strzeń jest trudne i artystycznie 
ryzykowne.

Dramat Bergmana (i jego 
oscarowy film z 1982 roku) 
to historia rodzeństwa, które 
po śmierci ojca dostaje się pod 
opiekę zimnego, fanatycznego 
pastora. Całość łączy w sobie 
atmosferę baśni i sagi rodzin-
nej, horroru i komedii. Od scen 
pełnych domowego ciepła prze-
chodzi się do dramatycznych 
konfliktów, ukazując świat z 
perspektywy najbardziej wraż-
liwego obserwatora – dorastają-
cego dziecka. Konflikt świeckiej, 
zmysłowej, a nawet nieco roz-
pustnej kultury czerpiącej ra-
dość z życia skonfrontowany jest 
z dogmatycznie ascetycznym i 
rygorystycznym luteranizmem.

To jednak teatr jest głów-
nym bohaterem opowieści, którą 
na legnickiej scenie wykreował 
zespół aktorów i realizatorów 
pod reżyserskim okiem Łuka-
sza Kosa. Bohaterowie „Fanny 
i Aleksander” pracują w teatrze, 
bawią się w teatr, postrzega-
ją świat jako teatr. Jest on dla 
nich naturalnym środowiskiem, 
azylem, miejscem, w którym 
wszystko, co dobre, jest możli-
we, a wszystko, co złe, zostaje za 
progiem. Rozmach widowiska 
zapiera dech w piersiach.

Magda Piekarska, Dialog:   
„To taki teatr, o którym sądzi-
łam, że jest już niemożliwy – w 
kostiumie, solidnie mieszczań-
ski, z akcją osadzoną na począt-
ku ubiegłego wieku, a jednocze-
śnie bardzo filmowy i niosący 
ze sobą potencjał głębi refleksji, 
magii, tajemnicy i wzruszeń.”

Tomasz Domagała, doma-
galasiekultury.pl:  „Łukasz Kos z 
armią współpracowników wziął 
na warsztat scenariusz Ingmara 
Bergmana, żeby opowiedzieć 
o teatrze legnickim i o teatrze 
w ogóle. Na scenie i w różnych 
innych zakamarkach Teatru 
Modrzejewskiej dzieło słynne-
go Szweda staje się opowieścią 
totalną, a to również dlatego, 
że aktorzy legniccy raz gra-
ją postaci, a raz siebie samych 
jako aktorów. Był to jeden z 
ostatnich spektakli, jakie miały 
swoją premierę przed pandemią. 
I można powiedzieć, że „Fanny 
i Aleksander” Kosa pokazywał 
potęgę teatru, jego sens i jakąś 
jego metafizyczną esencję.”

Henryk Mazurkiewicz, Te-
atralny.pl:  „Fanny i Aleksander” 
imponuje swym rozmachem, 
a jak na Teatr Modrzejewskiej, 
również swą długością. Odzna-
cza się też wspaniałą energią i 
zaangażowaniem całego zespo-
łu. Zespołu w najszerszym tego 
słowa znaczeniu, bo jak rzadko 

kiedy chce się zaliczyć do niego 
wszystkich technicznych, garde-
robianych i pracowników sceny. 
Nie da się nie pochwalić pracy 
z kamerą, tak konsekwentnej i 
przemyślanej, że śledzenie jej 
na dwóch ogromnych białych 
płachtach ani przez chwilę się 
mi nie nużyło.”

Teatr Modrzejewskiej w 
Legnicy. Ingmar Bergman 
„Fanny i Aleksander”. Reżyse-
ria: Łukasz Kos, scenografia i 
światło: Paweł Walicki, kostiu-
my: Barbara Sikorska-Bouffał, 
muzyka: Dominik Strycharski, 
wideo: Kamil Walesiak, kon-

sultacje dramaturgiczne: Hu-
bert Sulima. Obsada: Magda 
Biegańska, Katarzyna Dworak, 
Gabriela Fabian, Ewa Galu-
sińska, Joanna Gonschorek, 
Aleksandra Listwan, Zuza 
Motorniuk, Małgorzata Pa-
tryn, Anita Poddębniak, Magda 
Skiba, Małgorzata Urbańska, 
Bartosz Bulanda, Rafał Cie-
luch, Robert Gulaczyk, Bogdan 
Grzeszczak, Mateusz Krzyk, 
Paweł Palcat, Paweł Wolak, Łu-
kasz Kos, Ezra Kos, Ninel Kos, 
Rema Kos, Mariusz Sikorski.

Pierwszy po wielomiesięcznej 
przerwie i jedyny w tym sezonie 

spektakl w przestrzeniach legnic-
kiego Teatru Modrzejewskiej 
w czwartek 10 czerwca o godz. 
18.00. Biletów na  pandemicznie 
ograniczonej widowni już nie 
ma. Filmowa realizacja przed-
stawienia zostanie wyemitowana 
w sieci odpłatnie (wirtualny bilet 
25 zł, w dniu emisji 30 zł) na 
platformie www.warszawskie.
org w ramach 41. Warszawskich 
Spotkań Teatralnych 18 czerwca o 
godz. 19.00.

Grzegorz Żurawiński, @kt 
Legnicka Gazeta Teatralna

FOT.  
KAROL BUDREWICZ

Prokuratura Okręgowa w Le-
gnicy zawiesiła śledztwo w 
sprawie doprowadzenia co 
najmniej 430 osób do nie-
korzystnego rozporządzenia 
mieniem w kwocie nie mniej-
szej niż 5 mln zł w ramach 
platformy internetowej My 
Advertising Pays. Powód: 
długotrwała przeszkoda unie-
możliwiająca jego kontynu-
owanie. Prokuratura musi 
poczekać na pomoc prawną 
służb USA, Republiki Panamy 
i Republiki Mauritiusu.

Wielkie widowisko i spek-
takularna wędrówka wraz z 
publicznością po wnętrzach 
legnickiego teatru w reżyserii 
Łukasza Kosa po 14 miesią-
cach pandemicznej przerwy 
powraca w wyjątkowej odsło-
nie. Czwartkowy (10 czerwca) 
spektakl Teatru Modrzejew-
skiej zostanie nagrany, by 18 
czerwca pokazać go online 
publiczności 41. Warszaw-
skich Spotkań Teatralnych.

"Fanny i Aleksander" dla publiczności i kamer 
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Zmiany w razie nadzor-
czej miały dotyczyć m.in. 
powołania na nową kadencję 
trzech przedstawicieli załogi, 
wybranych w wyborach prze-
prowadzonych 28-29 kwiet-
nia, tj. Józefa Czyczerskiego, 
Przemysława Darowskiego i 
Bogusława Szarka.

Zgodnie z rekomendacją 
zarządu KGHM, 300 mln zł 
z zysku za rok 2020 (1,779 
mld zł) zostanie przeznaczo-
ne na dywidendę dla akcjo-
nariuszy. To oznacza 1,5 zł na 
akcję. Pozostała kwota - nie-

mal 1,5 mld zł - ma stanowić 
kapitał zapasowy spółki. Jako 
dzień dywidendy przyjęto 21 
czerwca 2021 r. Pieniądze 
zostaną wypłacone akcjona-
riuszom 29 czerwca.

- Zarząd musiał mierzyć 
się z wyzwaniami, których 
jeszcze nie widzieliśmy w 
historii firmy; mówię tu za-
równo o bardzo zmiennym 
otoczeniu makroekonomicz-
nym, ale też o tym, że nasza 
ciągłość działania i nasza 
zdolność operacyjna, nasz 
handel, wydobycie i zdolność 
logistyczna zależały od sytu-

acji epidemicznej nie tylko w 
Polsce, ale i na świecie - mó-
wił podczas ZWZA prezes 
KGHM Polska Miedź S.A. 
Marcin Chludziński. Podkre-
ślał, że mimo tych okolicz-
ności wszystkie plany finan-
sowe i produkcyjne zostały 
zrealizowane. Akcjonariusze 
zatwierdzili sprawozdanie fi-
nansowe KGHM oraz Skon-
solidowane Sprawozdanie 
Finansowe Grupy Kapitało-
wej KGHM Polska Miedź 
S.A. za rok 2020.

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI

„Babciu, policjant dał mi 
telefon i pozwolił mi do Cie-
bie zadzwonić…powiem Ci 
coś, ale to coś strasznego…
mieliśmy wypadek z mamą 
samochodem, potrąciliśmy 
kobietę w 5 miesiącu ciąży, 
ma złamane dwie nogi i jest w 
szpitalu reanimowana. Grozi 
nam z mamą areszt, jeśli nie 
wpłacimy kaucji 250 tysięcy 
złotych…Babciu, czy masz 
pieniądze i czy nam pomo-
żesz?...” Tak wyglądała rozmo-
wa telefoniczna oszusta, który 
zadzwonił na numer telefonu 
stacjonarnego i podawał się za 
wnuczka 72-letniej lubinianki.

Seniorka podała numer 

swojego telefonu komórkowe-
go, na który zadzwonił fałszy-
wy policjant. Ten z kolei pytał 
o adres i ilość pieniędzy prze-
chowywanych w domu. Gdy 
starsza pani przekazała intere-
sujące przestępców informacje, 
mężczyzna poinstruował ją, w 
jaki sposób ma przekazać go-
tówkę oraz, że po pieniądze 
przyjdzie kurier. Po kilku mi-
nutach w drzwiach pojawił się 
obcy jej mężczyzna, któremu 
przekazała swoje oszczędno-
ści w kwocie blisko 45 tysięcy 
złotych.

Głos w słuchawce zakazał 
swojej rozmówczyni kontak-
towania się z kimkolwiek w 
tej sprawie. 72-latka cały czas 
była w kontakcie telefonicz-
nym z rzekomym policjantem.

Cała rozmowa, jak poin-
formowała śledczych seniorka 
podczas składania zawiado-
mienia o przestępstwie, trwa-
ła bardzo dynamicznie i pod 
presją czasu. Przestępcom bar-
dzo zależało, aby kobieta nie 
domyśliła się, że padła ofiarą 
oszustwa.

Apelujemy, by po takich 
telefonach nie podejmować 
pochopnych działań, skontak-
tować się z rodziną, by zwery-
fikować informacje i osobom 

dzwoniącym nie mówić o swo-
ich oszczędnościach. Przypo-
minajmy swoim najbliższym, 
że oszuści działają w sposób 
bezwzględny. Umiejętnie ma-
nipulują rozmową tak, aby 
uzyskać jak najwięcej informa-
cji i wykorzystać ufność star-
szych osób i troskę o swoich 
krewnych.

Przestępcy wykorzystują 
często tzw. legendę „na poli-
cjanta”, dlatego należy pamię-
tać, że przy zwalczaniu prze-
stępczości, funkcjonariusze 
policji czy CBŚ, nigdy nie pro-
szą o przekazanie pieniędzy 
i nigdy nie dzwonią z takim 
żądaniem, nie informują też 
telefonicznie o swoich akcjach.

Jeżeli odebrałeś taki tele-
fon, bądź pewien, że dzwoni 
oszust. Nigdy w takich sytu-
acjach nie przekazuj pieniędzy, 
nie podpisuj dokumentów, nie 
zakładaj kont w banku, nie za-
ciągaj żadnych pożyczek czy 
kredytów i nie przekazuj niko-
mu swoich danych osobowych, 
pinów, czy loginów ani haseł. 
Odłóż słuchawkę i rozłącz się, 
informując o zdarzeniu poli-
cjantów, dzwoniąc na numer 
alarmowy 112.

Źródło: Policja Lubin

Na wniosek przedstawiciela 
Skarbu Państwa z porządku 
obrad Zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Akcjonariuszy 
KGHM Polska Miedź S.A. 
został zdjęty punkt dotyczą-
cy przeprowadzenia zmian 
w składzie rady nadzorczej 
spółki. ZWZA zatwierdziło 
dokumenty finansowe za 
2020 rok, udzieliło absoluto-
rium członkom zarządu i rady 
nadzorczej oraz postanowi-
ło, że właściciele udziałów 
dostaną dywidendę, po 1,5 
zł za akcję.

Oszust wyłudził od 72-latki 
z Lubina 45 tysięcy złotych. 
Zatelefonował i podał się za 
jej wnuczka. Wmówił lubi-
niance, że jeśli nie wpłaci 
natychmiast kaucji, to grozi 
mu areszt, bo potrącił kobie-
tę w ciąży. Chcąc go ratować 
przed zatrzymaniem, starsza 
pani przekazała mu wszyst-
kie oszczędności. Policja 
radzi: w takich sytuacjach le-
piej być nieufnym - rozłączyć 
się i nie oddawać pieniędzy 
obcym ludziom.

Od 7 czerwca 2021 r. legni-
czanie mogą skorzystać bez-
płatnie z porady prawnej w 
punktach położonych przy ul. 
Witelona nr 8 oraz Kościusz-
ki nr 38 w Legnicy.

KGHM wypłaci dywidendę Babciu, nie pomagaj!

Prawnicy doradzą bezpłatnie

W celu przyspieszenia i 
ułatwienia wizyt uruchomiono 
numer telefonu: 539  912  151. 
Pod wskazany numer można 
dzwonić w poniedziałki, śro-
dy, czwartki i piątki w godzi-
nach od 7.30 do 15.30 oraz we 
wtorki w godzinach od 8.00 do 
16.00.

Na porady można zapi-

sać się również poprzez mail: 
npp@legnica.eu lub poprzez 
stronę internetową: np.ms.gov.
pl.

Potrzebujący pomocy 
prawnej mogą z niej bezpłatnie 
skorzystać u prawnika. W Le-
gnicy działają cztery punkty – 
dwa prowadzone przez radców 
prawnych i adwokatów oraz 
dwa prowadzone przez organi-
zację pozarządową.

Prawnicy oraz doradcy 
obywatelscy udzielają porad 
w zakresie spraw mieszkanio-
wych, związanych z zadłuże-
niem i zabezpieczeniem spo-

łecznym. Radcowie prawni i 
adwokaci wspierają potrzebują-
cych, udzielając pomocy w za-
kresie prawa rodzinnego, prawa 
pracy, ubezpieczeń i spadków. 
Specjaliści podpowiadają po-
trzebującym, jak poradzić sobie 
w rozmaitych życiowych kło-
potach.

Informacja o kontakcie z 
punktami nieodpłatnej pomocy 
prawnej, poradnictwa obywa-
telskiego i mediacji w Legnicy 
jest dostępna na stronie www.
legnica.eu.

Źródło: Urząd Miasta  
w Legnicy
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Od 3 maja pod hasłem Tour 
de Konstytucja PL podróżuje 
po Polsce kapsuła z egzempla-
rzem Konstytucji i ludzie, któ-
rzy - jak piszą autorzy projektu 
- „demokrację mają w sercu”. 
Zaplanowano, że bus zawita do 
90 miejscowości - w tym do 3 
miast w regionie legnickim: do 
Legnicy (26 czerwca, godz. 11, 
Rynek), Złotoryi (26 czerwca, 
godz. 16, Rynek) oraz Cho-
cianowa (27 czerwca, godz. 16, 
Rynek). Wydarzenie będzie 
polegało na połączeniu prezen-

tacji zapisów Konstytucji RP ze 
spotkaniem rodzin na świeżym 
powietrzu. Akcję koordynuje 
Kongres Obywatelskich Ru-
chów Demokratycznych, a ho-
norowy patronat nad nią objął 
Adam Bodnar, Rzecznik Praw 
Obywatelskich.

Zwój Konstytucji RP, spe-
cjalnie przygotowany na tę 
okazję, jest podpisywany przez 
mieszkańców uczestniczących w 
spotkaniach. Dzięki temu stanie 
się dokumentem potwierdzają-
cym wagę praw obywatelskich i 
oddanie walce o prawa zapisane 
w Konstytucji.

„Podczas wydarzeń lokal-
nych będą działać „niezależne 
stoliki obywatelskie”, przy któ-
rych będzie można porozma-
wiać z prawnikami. W mobil-
nym punkcie pocztowym „Tour 
- Poczta” będzie można napisać 
i symbolicznie wysłać „List 
do Polski” i „List do Europy” 
– dzięki temu zbierzemy opi-
nie, uwagi, propozycje złożone 
przez obywatelki i obywateli.” - 
zapowiadają organizatorzy.

Piotr Kanikowski
FOT. FACEBOOK.PL/ 

TOUR  
DE KONSTYTUCJA PL

– Nie możemy zaprosić 
wszystkich Polaków do na-
szych kopalni i hut, by pokazać 
proces wydobycia i przetwarza-
nia miedzi, ale dzięki wystawie i 
cyfrowej rzeczywistości będzie-
my mogli przedstawić nasz fa-
scynujący świat tysiącom ludzi 
w całym kraju. Multimedial-
ne ekrany pozwolą przenieść 
się do naszego podziemnego 
miasta i zademonstrować rze-
czywistość KGHM. Tak chce-
my świętować nasz jubileusz. 
Miedź to surowiec przyszłości, 
który pojawia się praktycznie w 
każdym aspekcie naszego ży-
cia. Edukujemy przez zabawę 
i najnowsze technologie –  po-
wiedział Marcin Chludziński, 

prezes zarządu KGHM Polska 
Miedź S.A.

Prezes Marcin Chludziński 
dodał, że KGHM jest dumnym 
spadkobiercą wybitnych spe-
cjalistów branży wydobywczej 
w kraju i aktualnym liderem 
w produkcji miedzi i srebra na 
świecie. –Wystawa to hołd dla 
naszej załogi za ciężką pracę i 
wiarę w firmę – podkreślił pre-
zes KGHM.

Skarby ziemi w zasięgu 
wzroku i rąk

Zwiedzający mobilną wy-
stawę zobaczą filmy na temat 
kopalni, hut czy zakładów 
wzbogacania rud w Zagłębiu 
Miedziowym. Atrakcją będą 
imitacje sztabek srebra, złota 
i granulat miedzi. Eksponaty 
będzie można dotknąć i spraw-
dzić ile ważą. Nie zabraknie 
ciekawostek o czerwonym 
metalu i innych surowcach. 
Możemy zdradzić, że widzo-
wie dowiedzą się m.in., co ma 
wspólnego miedziana anoda z 
dzwonem Zygmunta w Kate-
drze na Wawelu. I to wszystko 
w nowoczesnej formie jak na 
miedziowego giganta przystało.

Mobilna wystawa będzie 
również opowiadać o historii 

odkrycia miedzi w Polsce, ale 
też informować w przyjaznej 
formie o ciągu technologicz-
nym i systemach tworzenia 
wyrobisk. Na zwiedzających, 
zarówno tych starszych jak i 
młodszych, będzie m.in. czekał 
infokiosk z grami i ciekawost-
kami o miedzi.

Zgodnie z hasłem jubile-
uszu KGHM „Przyszłość jest 
z miedzi” pokażemy również 
widzom, gdzie obecnie wy-
korzystywany jest czerwony 
metal, czyli m.in. w produkcji 
sond kosmicznych, turbin wia-
trowych czy w branży kompu-
terowej.

Ekspozycja w tirze jest 
utrzymana w kolorach kojarzą-
cych się z KGHM, czyli mie-
dzią, srebrem i złotem. Do tego 
atrakcją będą m.in. oryginalne 
stroje górnika i hutnika.

Mobilna wystawa wyru-
szyła 2 czerwca w podróż po 
Polsce w czerwcu i do końca 
września pojawi się nie tylko 
w większych miastach, ale rów-
nież w mniejszych miejscowo-
ściach. 

Źródło: KGHM Polska 
Miedź

Zmiany dotyczyły po-
łudniowo- wschodniego 
krańca Tarninowa, ogra-
niczonego Aleją 100-lecia 
Odzyskania Niepodległości, 
ul. Jaworzyńską oraz rzeką 
Młynówką. Aktualnie obo-
wiązujący miejscowy plan za-
gospodarowania przestrzen-
nego z 1999 roku przewiduje 
możliwość wybudowania 
wzdłuż Młynówki drogi, 
która połączyłaby ul. Mic-
kiewicza z ul. Inwalidów. 
Piotr Niemiec - z zawodu 
architekt - na serii slajdów 
wyświetlonych podczas sesji 
pokazał, że to element prze-
myślanego urbanistycznego 
zamysłu. Nowa droga wraz 
z przedłużeniem ul. Reja 
pozwoliłaby domknąć wokół 
dzielnicy ring, w oczywisty 
sposób uzupełniając już ist-

niejący układ komunikacyj-
ny i uwalniając nowe tereny 
pod budownictwo mieszka-
niowe. Radny nakreślił wizję 
wygodnej drogi z chodnika-
mi po obu stronach, ścieżką 
rowerową i szpalerem drzew 
wzdłuż Młynówki, której 
brzeg zamieniłby się wów-
czas w bulwar lub prome-
nadę, atrakcyjne miejsce do 
spacerów i wypoczynku.

Poza tym gdyby mia-
sto zdecydowało się kiedyś 
na budowę drogi, mogłoby 
wykupić tereny ogródków 
działkowych z przezna-
czeniem pod budownictwo 
mieszkaniowe.

W nowej wersji miej-
scowego planu zagospo-
darowania przestrzennego 
połączenia drogowego    ul. 
Mickiewicza z ul. Inwalidów 
nie przewidziano. Piotr Nie-
miec sugerował, że wykreślo-
no je, bo kolidowało z wiatą 
Mercusa, gdzie składowane 
są materiały budowlane.

- Raz na zawsze stracimy 
możliwość zdrowego rozwo-
ju tkanki urbanistycznej w 
tym miejscu - przekonywał 
radnych Piotr Niemiec. - 
Wiem, że nie mamy obecnie 
środków, aby taką promena-
dę wzdłuż Młynówki wy-
budować. Ale powinniśmy 
zostawić następnym pokole-

niom szansę na taką arterię. 
Dziwi mnie, że wiata na ma-
teriały budowlane ma zawa-
żyć na przyszłości miasta.

Prezydent Tadeusz Krza-
kowski, wspierany przez 
Jadwigę Łopusiewicz - dy-
rektor Wydziału Gospodarki 
Przestrzennej, Architektury 
i Budownictwa w Urzędzie 
Miasta w Legnicy - prze-
konywał, że choć w nowej 
wersji planu zagospodaro-
wania przestrzennego drogi 
nie przewidziano, to jej po-
prowadzenie w przyszłości 
będzie mimo wszystko moż-
liwe.

- Nieprzekraczalna li-
nia zabudowy jest odsunięta 
od działek o 21-27 metrów. 
Granice zabudowy zostały 
wyznaczone w taki sposób, 
aby mieć rezerwę terenu 
na drogę, gdyby zaszła taka 
potrzeba - mówiła Jadwiga 
Łopusiewicz.

Podczas głosowania nad 
uchwałą w sprawie zmiany 
miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego 
rada miejska podzieliła się 
na pół. 10 radnych zagłoso-
wało za zmianą, 10 przeciw, 
1 się wstrzymał. Uchwała 
nie przeszła. 

Piotr  
Kanikowski

Dzieci bawiły się z Julkiem

Konstytucja jedzie do Legnicy

Za nami radosne i huczne 
świętowanie Dnia Dziecka 
oraz siódmych urodzin Julka 
w legnickim Rynku. Świetnie 
bawiliśmy się też w palmiar-
ni i minii zoo oraz na skate-
parku.

26 czerwca do Legnicy i Zło-
toryi a 27 czerwca do Cho-
cianowa zawita Tour de Kon-
stytucja PL. To wyjątkowe 
wydarzenie, podczas którego 
będzie można porozmawiać o 
Polsce, Konstytucji i prawach 
obywateli, wysłuchać Pre-
ambuły Konstytucji czytanej 
przez Jerzego Radziwiłowi-
cza, zaopatrzyć się w gadżety 
(znaczki, długopisy, flagi) i 
materiały informacyjne na 
temat Konstytucji Rzeczypo-
spolitej Polskiej.

Multimedia, gry, ciekawost-
ki, wyprawa do podziemnej 
kopalni – z okazji 60-lecia 
KGHM przygotował wyjątko-
wą mobilna wystawę o prze-
szłości i przyszłości Polskiej 
Miedzi. W czerwcu w Polskę 
wyruszy specjalny tir z mul-
timedialną ekspozycją, który 
pojawi się miastach i mniej-
szych miejscowościach w ca-
łej Polsce.

Nie przeszły zaproponowane 
przez prezydenta Tadeusza 
Krzakowskiego zmiany w 
miejscowym planie zago-
spodarowania przestrzenne-
go dla części dzielnicy Tar-
ninów. Na członkach rady 
miejskiej wrażenie zrobiła 
prezentacja przygotowana 
przez radnego Piotra Niemca. 
Dowodził w niej, że przyjęcie 
planu spowodowałoby nieod-
wracalne szkody w układzie 
urbanistycznym Legnicy.

Po rocznej przerwie spo-
wodowanej epidemią, tłum-
nie wyszliśmy z dzieciakami 
na legnicki Rynek i bawili-
śmy się na urodzinach Julka. 
Byliśmy uśmiechnięci, rado-
śni, naładowani pozytywną 
energią.

Świętowanie rozpoczę-
liśmy na placu Meisslera, 
gdzie najmłodsi legniczanie 
przyłączyli się do kolorowego 

korowodu lubianych postaci 
bajkowych. A potem dep-
takiem Najświętszej Marii 
Panny w stronę rzeźby Julka 
autorstwa Edwarda Mirow-
skiego.

- Kochane dzieci, to jest 
wasze święto! Życzę Wam 
dużo uśmiechu, radości i tego 
byście zawsze pamiętali, że 
jesteście dla nas rodziców 
prawdziwymi i najcenniej-
szymi skarbami. Wszystkiego 
co najlepsze! – przywitał tam 
gości zastępca prezydenta 
Krzysztof Duszkiewicz.

Na urodzinach Julka były 
tańce, śpiewy, animacje i 
konkursy, bańki mydlane. Na 
dzieci czekały też stanowiska 
do malowaniu farbami na 

streczu, bańki mydlane oraz 
animatorzy, którzy fantazyj-
nie malowali twarze oraz ro-
bili dziecięce tatuaże.

- Dzieci są zachwycone 
tymi urodzinami. Długo mu-
sieliśmy na to czekać. Patrząc 
na szczęśliwe miny naszych 
milusińskich wraca opty-
mizm i wiara, że wracamy do 
normalności – cieszyła się le-
gniczanka Pani Marta, która 
bawiła się w Rynku z dwiema 
córeczkami.

Na koniec radośnie od-
śpiewaliśmy sto lat dla sole-
nizanta Julka.

Źródło: Urząd Miasta  
w Legnicy

FOT. URZĄD MIASTA 
W LEGNICY

Polska Miedź objazdowa

Ocalili drogę przez Tarninów
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W stosunku do wcześniej-
szej o 10 miesięcy legnickiej 
premiery tego samego przedsta-
wienia reżyserka wprowadziła 
drobne korekty wymuszone wa-
runkami technicznymi. Scena 
w Opolu jest ogromna. Anna 
Augustynowicz nieco ją ogra-
niczyła, przeznaczając znaczną 
jej część pod widownię, ale i tak 
aktorzy mieli dużo więcej prze-
strzeni „do zagospodarowania” 
niż w Teatrze Modrzejewskiej. 
To wymagało od nich perfekcyj-
nej emisji głosu, niezależnie od 
wyzwania dla akustyka. Warto 
docenić profesjonalizm, dzięki 
któremu każda wypowiedziana 
w tej trudnej przestrzeni kwestia 
docierała tam, gdzie powinna.

Szersza i inaczej zbudowa-
na scena dała widowni wgląd 
w to, co w Legnicy działo się 
niejako „poza kadrem”, w kuli-
sach. Na jej obrzeżach od czasu 
do czasu pojawiały się niektóre 
postacie, aby przyglądać się i 
przysłuchiwać innym. Bardzo 
ciekawe było to „poszerzenie 
kadru”, wyrysowanie margine-
sów, na których, czasem coś się 
działo, a czasem nie działo się 
nic. Dzięki temu utracone kró-
lestwo Leara jeszcze ściślej nało-
żyło się na teatralną przestrzeń. 
Stary trick teatru w teatrze, po 
który sięgnęła Anna Augusty-
nowicz, działa. Podczas czegoś 
co wygląda jak próba generalna 

przedstawienia, rozgoryczony 
upadkiem człowiek ma szansę 
rozpoznać swój los, by zrozu-
mieć, że nie był zabawką bogów 
ale ofiarą własnych wyborów. 
Obsadzony w tytułowej roli 
Mirosław Zbrojewicz nie tyle 
jest starym królem, co aktorem 
z takim samym jak Lear poczu-
ciem krzywdy. Musi coś zrobić z 
niezabliźnionymi ranami, które 
będą się jątrzyć pod wpływem 
szekspirowskiej tragedii. Obnosi 
po scenie tandetną plastikową 
koronę, zamiast berła ściska w 
dłoni skrypt z tekstem sztuki, 
siedzi nie na tronie, ale na od-
stawionym na bok stosie krzeseł 
przykrytych foliowym workiem. 
Znosi gorzkie docinki Błazna, 
że jest pajacem (‚Wszystkie inne 
tytuły porozdawałeś, z tym na-
tomiast przyszedłeś na świat”). 
Uczy się zamiast pozoru i po-
chlebstw cenić prawdę, nawet 
jeśli jest nieprzyjemnie szorstka.

W legnickiej wersji „Króla 
Leara” Augustynowicz w pierw-
szej scenie po podniesieniu kur-
tyny widzowie widzieli Leara 
leżącego jak martwy na wózku 
do przewożenia zwłok. Potem 
jakby obudzony z głębokiego 
snu (wskrzeszony?) król budził 
się, gniewnie naciągał szlafrok z 
pomocą usługujących mu bóstw, 

Junony    i Minerwy, po czym 
dopiero przystępował do po-
działu królestwa. W finale, ścią-
gał szlafrok i kładł się na wózku. 
Tej sugestywnej, mocno deter-
minującej odbiór całego spekta-
klu klamry nie zobaczyliśmy w 
Opolu. Powód był prozaiczny: 
brak kurtyny. Może dlatego w 
Legnicy wydawało mi się, że 
patrzę na senny majak , pod-
czas gdy w Opolu wszystko było 
czystsze, bardziej jednorodne, 
szlachetnie teatralne. Brakowało 
mi jednak kilku stopni oddzie-
lających widownię od sceny jako 
wyrażnej granicy między prze-
strzenią dla aktorów (do grania) 
a dla przestrzenią dla widzów 
(bez grania). W Legnicy wielo-
krotnie przekraczały ją postacie 
dramatu, z grającą Jowisza „ubó-
stwioną”, monumentalną Kata-
rzyną Dworak na czele.

„Król Lear” powstał jako 
koprodukcja Teatru im. Jana 
Kochanowskiego w Opolu a Te-
atru Modrzejewskiej w Legnicy. 
Gra w nim 13 aktorek z dwóch 
zespołów (Karolina Kuklińska, 
Beata Wnęk-Malec, Gabriela 
Fabian, Cecylia Caban, Anita 
Poddębniak, Judyta Paradzińska, 
Weronika Krystek, Aleksandra 
Listwan, Ewa Galusińska, Zuza 
Motorniuk, Magda Drab, Ka-

tarzyna Dworak,    Katarzyna 
Osipuk oraz (zamiennie) Ada 
Szczepaniak i Magdalena Ma-
ścianica), co stanowi odwrócenie 
sytuacji z teatru elżbietańskiego, 
w którym wszystkie role (także 
kobiece) kreowali mężczyźni. 
U Augustynowicz Mirosław 
Zbrojewicz, grający Leara, jest 
jedynym mężczyzną w obsadzie, 
w czym można widzieć zapo-
wiedź końca patriarchalnego 
świata.

Nie wiem, jak jest w przy-
padku Teatru im. Jana Kocha-
nowskiego Opolu, ale w reper-
tuarze Teatru Modrzejewskiej 
„Król Lear” stanowi osobliwość, 
bo nie zostawia aktorom pola 
na najdrobniejszą improwizację, 
margines luzu. Jest jak ułożony 
przez surowego profesora test, 
w którym bardziej od fantazji 
ceni się precyzję. Wystudiowany 
chłód przedstawienia wyreży-
serowanego przez Annę Augu-
stynowicz, może przytłaczać, i 
nie zmieniają tego nawet żarty 
wpisane precyzyjnie w jego par-
tyturę. Po premierze w Opolu 
publiczność bardzo długo biła 
brawa, jednak nie było - jak w 
Legnicy - owacji na stojąco.

Piotr Kanikowski
FOT.  
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Przekładana cztery razy - 
przez pandemię i chorobę ak-
tora - opolska premiera „Kró-
la Leara” Williama Szekspira 
w reżyserii Anny Augustyno-
wicz doszła do skutku. Spek-
takl jest koprodukcją Teatru 
im. Jana Kochanowskiego 
w Opolu i Teatru Modrze-
jewskiej w Legnicy. Po roku 
prób i wspólnych występów 
dwa zespoły robią wrażenie 
tak zgranych jakby stanowiły 
jeden precyzyjnie zestrojony 
instrument.

Fundacja CorAdCor urucho-
miła w Legnicy Legnickie 
Centrum Rodziny. - Chcemy 
wspierać dzieci, młodzież, 
dorosłych a przede wszyst-
kim w ujęciu systemowym 
całe rodziny, pomagając w 
wychowywaniu, kryzysach, 
codziennych problemach, po-
kazaniu właściwych wzorców 
wychowania poprzez indywi-
dualne, małżeńskie, rodzin-
ne konsultacje ze specjalista-
mi, warsztaty wzmacniające 
kompetencje rodzicielskie 
oraz terapie indywidualne - 
tłumaczy Aneta Rams.

Opolska premiera „Króla Leara' Ruszyło Legnickie 
Centrum Rodziny

Legnickie Centrum Ro-
dziny powstało, aby służyć 
rodzinom z Legnicy i oko-
lic. Organizowane przez 
nie terapie i warsztaty są 
nieodpłatne. Nieodpłatnie 
można też zasięgnąć porad 
specjalistów. Twórcy LCR 
gwarantują anonimowość. 
Aby skorzystać z pomocy, 
wystarczy skontaktować się 
telefonicznie (511 870 401) 
w godz 16 -18 od ponie-
działku do piątku. Legnic-
kie Centrum Rodziny ma 
też swoją stronę na Face-
booku.

Od czerwca 2021 w  ra-
mach działania Legnickie-
go Centrum Rodziny już 
teraz można się zapisać na 
bezpłatne spotkania z: tera-
peutą rodzin oraz terapeutą 
NEST w ramach spotkań 
terapeutycznych i konsulta-
cyjnych; pedagogami – aby 
uzyskać poradę wychowaw-
czą dla rodziców dzieci z 
problemami wychowaw-
czymi; mediatorem ro-
dzinnym – który prowadzi 
mediacje rodzinne;położną 
– w ramach poradnictwa 
laktacyjnego oraz okołopo-

rodowego; logopedą – który 
prowadzi spotkania kon-
sultacyjne i terapie logo-
pedyczne dzieci; lekarzem 
medycyny rodzinnej – w ra-
mach konsultacji z zakresu 
medycyny rodzinnej, nauki 
rozpoznawania płodności i 
wstępnej diagnostyki nie-
płodności

W tym roku LCR za-
planowało na czas wa-
kacji warsztatową ofertę 
dla mężczyzn pod hasłem 
“Czas ojców” oraz spotka-
nia warsztatów arteterapii 
dla seniorów.

Została otwarta zbiórka 
pieniędzy na zrzutka.pl dla 
wszystkich którzy chcieliby 
wspomóc Legnickie Cen-
trum Rodziny.

Legnickie Centrum Ro-
dziny prowadzi Fundacja 
CorAdCor. To organizacja 
pozarządowa, powołana do 
istnienia w maju 2019 r. 
Jej główną misję streszcza 
już sama jej nazwa - "cor 
ad cor" oznacza "serce do 
serca". Inspiracją do pierw-
szych działań Fundacji był 
9-letni wówczas Kamil, 
cierpiący na wrodzoną wadę 
serca - HLHS. W dużym 
uproszczeniu, powodu-
je ona, że chłopiec nie ma 
połowy serduszka. Jednak 
mimo swoich ograniczeń 
Kamil - Ambasador Fun-
dacji CorAdCor - pokazuje, 
jak żyć pełnią życia. - A nas 
motywuje do niesienia bra-
kującej połowy serca innym 
cierpiącym z powodu róż-
nych trudności - fizycznych, 
psychicznych, duchowych - 
w myśl hasła "cor ad cor" - 
dodają założyciele Fundacji 
CorAdCor.

Opr. PEKA
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PWSZ im. Witelona w Legnicy zaprasza na studia!
W Państwowej Wyższej 

Szkole Zawodowej im. Wite-
lona w Legnicy do 3 sierpnia 
2021 roku trwa rekrutacja kan-
dydatów na studia na rok aka-
demicki 2021/2022. Uczelnia 
oferuje kandydatom na studia 
24 kierunki – jedenaście kie-
runków studiów licencjackich, 
cztery kierunki inżynierskie, 
sześć kierunków studiów magi-
sterskich (dwuletnich po ukoń-
czeniu studiów licencjackich 
lub inżynierskich) oraz trzy 
kierunki jednolitych studiów 
magisterskich (pięcioletnich). 

Studia licencjackie
• ADMINISTRACJA
• BEZPIECZEŃSTWO WE-

WNĘTRZNE
• COACHING ZDROWE-

GO STYLU ŻYCIA
• DIETETYKA
• FILOLOGIA ANGIELSKA
• FINANSE, RACHUNKO-

WOŚĆ i PODATKI
• PEDAGOGIKA
• PIELĘGNIARSTWO
• POŁOŻNICTWO*
• RATOWNICTWO ME-

DYCZNE
• ZARZĄDZANIE

Studia inżynierskie
• ENERGETYKA 

• INFORMATYKA
• LOGISTYKA i TRANS-

PORT
• ZARZĄDZANIE i INŻY-

NIERIA PRODUKCJI
Studia magisterskie

• BEZPIECZEŃSTWO WE-
WNETRZNE

• FINANSE i ZARZĄDZA-
NIE w PRZEDSIĘBIOR-
STWIE

• INŻYNIERIA PRODUK-
CJI i LOGISTYKI*

• MENEDŻER ADMINI-
STRACJI PUBLICZNEJ*

• PIELĘGNIARSTWO
• ZDROWIE PUBLICZNE

Jednolite studia magister-
skie

• FIZJOTERAPIA
• PEDAGOGIKA PRZED-

SZKOLNA I WCZE-
SNOSZKOLNA

• PRAWO
*rekrutacja będzie pro-

wadzona po uzyskaniu zgody 
ministra właściwego do spraw 
szkolnictwa wyższego na uru-

chomienie kierunku

Niniejsza informacji nie 
stanowi oferty w rozumieniu 

Kodeksu Cywilnego.

TERMINY REKRUTACJI

Nabór pierwszy
elektroniczna rejestracja 

kandydatów na studia:
od 1 czerwca 2021 r. do 3 

sierpnia 2021 r.

przyjmowanie dokumentów:
od 1 czerwca 2021 r. do 3 

sierpnia 2021 r.

ogłoszenie listy przyjętych na 
I rok studiów:

5 sierpnia 2021 r.

Informacja o rekrutacji:
tel. 76 723 22 10

e-mail: rekrutacja@pwsz.
legnica.edu.pl


