
W niedzielę 29 maja w 
Rakowni pod Murowaną 
Gośliną odbywał się ma-
raton MTB z cyklu Grand 
Prix Kaczmarek Electric. 
Ireneusz Dusza jako pasjo-
nat terenowych wyścigów 
pojechał na niego w swym 
czasie wolnym razem z resz-
tą teamu Bike Atelier Eobu-
wie Urbex Maxi. Startował 
na dystansie 32 kilometrów. 
Jechał w szybkim tempie,  
ok. 30 kilometrów na go-
dzinę, i wydawało się, że ma 
szansę na dobry wynik, gdy 
na 15 kilometrze trasy usły-
szał wołanie o pomoc.

Wśród drzew leżał bez 
oznak życia 51-letni zawod-
nik. Piotr Walczak ze Świ-

noujścia, który jadąc z tyłu 
był świadkiem jak kolarz 
KS Stomil Poznań zasłabł i 
upadł z roweru, nawoływał: 
"Ratownika! Pomocy! Leka-
rza!".

- Bez chwili zastanowie-
nia rzuciłem się do pomocy 
- opowiada Ireneusz Dusza. 
- Zobaczyłem człowieka, 
który leżał bez oznak życia, 
bez oddechu, siny na twarzy. 
Przystąpiłem do   reanima-
cji. Robiłem to wielokrotnie, 
bo od 23 lat pracuję w po-
gotowiu jako ratownik, ale 
tym razem byliśmy w środ-
ku lasu, bez specjalistyczne-
go sprzętu. Do tego doszły 
emocje i fizyczne zmęczenie 
po wyścigu.

Do Ireneusza Duszy do-
łączali inni zawodnicy, któ-
rzy spontanicznie rezygno-
wali z rywalizacji: Michał 
Cięciel - lekarz ratownik - i 
pani doktor Ewelina Mier-
nik, specjalistka medycyny 
ratowniczej, oboje z Zielo-
nej Góry. Dla nich wyścig 
MTB zamienił się w wyścig 
o ludzkie życie.

- Kolarz nie oddychał. 
Toczyliśmy walkę, by od-
wrócić ten stan - opowia-
da Ireneusz Dusza. -   Nie 

wiem, jak długo uciskaliśmy 
klatkę piersiową, piętnaście, 
dwadzieścia minut? Słysze-
liśmy jak płuca zasysają po-
wietrze, ale to nie brzmiało 
jak prawidłowy oddech, tyl-
ko oddech agonalny. Dzięki 
temu, że w trakcie masażu 
klatki piersiowej co 10-15 
sekund dochodzilo do cze-
goś takiego, udało się ogra-
niczyć zmiany neurologicz-
ne.

Po jakimś czasie dotar-
ła do nich straż pożarna. 
Przywiozła sprzęt AED. Po 
trzeciej defibrylacji wróciła 
akcja serca i spontaniczny 
oddech, a nawet - co rzadkie 
- reanimowany mężczyzna 
odzyskał świadomość. Ka-
retka zabrała go do szpitala. 
Żyje. Dzięki natychmiasto-
wej, profesjonalnej pomocy 
innych kolarzy nie doszło 
do niedotlenienia i obumar-
cia mózgu. Stan pacjenta le-
karze określają jako stabilny.

U Ireneusza Duszy za-
działał instynkt rasowego 
ratownika.

- W wyścigu miałem 
szansę na dosyć dobry wy-
nik, ale nawet przez chwilę 
tego nie żałowałem - mówi. 
- Słysząc w lesie wołanie o 

pomoc, musiałem się zatrzy-
mać i zobaczyć co się stało. 
Priorytetem było ratowanie 
ludzkiego życia, nie rywali-
zacja. Właściwie to też był 
wyścig, ale inny - wyścig z 
czasem - dodaje.

Ireneusz Dusza na metę 
dojechał w czasie 1 godzina, 
50 minut i 6 sekund. Wszy-
scy wstali, bili brawo.

Organizatorzy Grand 
Prix Kaczmarek Electric 
MTB piszą:  "Rafał Łukaw-
ski jest w szpitalu pod dobrą 
opieką. W niedzielę za nim 
podążali na rowerach pa-
sjonaci kolarstwa górskiego. 
Paweł Walczak, Ireneusz 
Dusza, Ewelina Miernik i 
Michał Cięciel gdy zoba-
czyli, co się stało, przystąpili 
do dzieła. Profesjonalnie i 
skutecznie. Uratowali życie 
kolegi kolarza. A później 
dojechali (czworo) do mety. 
Bez patetycznych słów, 
imiona i nazwiska tej dziel-
nej czwórki są do zapamię-
tania. Trzeba im podzięko-
wać publicznie, w imieniu 
Rafała i całego naszego śro-
dowiska MTB, za to co zro-
bili. Za czyn, za szlachetną 
postawę."

Piotr Kanikowski
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Na dworcu remont i chaos
-Spółka wykorzystują wszystkie możliwe kontraktowo działania, 
by egzekwować terminową realizację prac - zapewnia Rado-
sław Śledziński z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kole-
jowe zapytany o ślimaczący się remont hali peronowej dworca 
kolejowego w Legnicy. Termin zakończenia prac przesuwano 
już kilka razy. Nowy - 30 listopada 2022 r. - też jest nierealny.
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Wyścig o ludzkie życie
Startując w wyścigu kolar-
skim MTB w Wielkopolsce 
Ireneusz Dusza - ratownik 
medyczny z Pogotowia Ra-
tunkowego w Legnicy - na-
tknął się na trasie na zawod-
nika, który zasłabł i upadł z 
roweru. Przerwał rywaliza-
cję i razem z trzema innymi 
osobami ratował kolegę, aż 
serce mężczyzny znów za-
częło pracować. Człowiek 
żyje dzięki tej czwórce bo-
haterów.
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Zielonym 
do dołu

Przebudowa placu Sło-
wiańskiego w Legnicy za-
częła się symbolicznie – od 
wycinki drzewa. Sam pro-
jekt – klepisko z szarego 
granitu, betonu i asfaltu – 
stoi w sprzeczności z ład-
nymi hasłami wymyślanymi 
w ratuszu w rodzaju „green 
light” czy „green city”.

Projekt wydaje mi się 
anachronizmem, zwłaszcza 
w obliczu jednego z pod-
stawowych wyzwań XXI 
wieku: ocieplenia klimatu. 
To stracona szansa na wy-
gospodarowanie w centrum 
Legnicy przyjaznej dla prze-
chodniów oazy zieleni. Kilka 
miesięcy temu w interpelacji 
skierowanej do prezydenta 
Tadeusza Krzakowskiego 
zwracała na to uwagę radna 
Karolina Jaczewska-Szym-
kowiak. Reprezentuje jed-
nak opcję, której rad nikt w 
ratuszu z zasady nie traktuje 
poważnie. A szkoda.

Być może w momencie, 
w którym Karolina Jaczew-
ska-Szymkowiak zgłosiła 
swoje zastrzeżenia, było już 
za późno na grzebanie w 
dokumentacji. W tej sytu-
acji otwarte pozostaje py-
tanie, dlaczego urzędnicy z 
legnickiego magistratu tak 
zatroskani na konferencjach 
prasowych o małą retencję, 
miejskie pszczoły, szklane 
butelki na wodę mineralną 
i ekologiczne rurki w drin-
kach sami nie zauważyli, że 
beton jest be. Odkąd w 2016 
roku rozstrzygnięto konkurs 
na zagospodarowanie placu 
Słowiańskiego ukazały się 
setki krytycznych tekstów 
o pladze betonozy, więc był 
czas na taką refleksję.

Realizowany projekt 
przewiduje nasadzenia 
m.in. szpaleru drzew w za-
chodniej części placu. Cóż 
z tego skoro jednocześnie 
pod topór pójdzie kilkana-
ście dorodnych platanów, lip 
czy świerków, ocieniających 
obecne ciągi komunikacyj-
ne. Wbrew oczekiwaniom, 
przestrzeń placu Słowiań-
skiego po przebudowie nie-
specjalnie będzie sprzyjać 
odpoczynkowi, zwłaszcza 
że z powodów finansowych 
miasto w ostatniej chwili 
wykreśliło z projektu fon-
tannę.

Czy można budować 
green city z granitu? A cze-
mu nie? W końcu to tylko 
taka urzędnicza mowa-tra-
wa...

Piotr Kanikowski
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Spotykam ich w ponie-
działek 6 czerwca tuż za 
Sępowem. Idą gęsiego pobo-
czem. Michaela ciągnie wó-
zek. Wsparty na lasce Piotr 
dziarsko kroczy za nią, pod-
ciągając sparaliżowaną nogę. 
Jako trzecia podąża nastolet-
nia Paula z burzą ciemnych 
loków wymykających się 
spod przeciwsłonecznego ka-
pelusza. Wstali o piątej rano, 
a jest druga po południu - 
zdążyli zmoknąć i wyschnąć 
w słońcu. Uśmiechają się, że 
taka pogoda to nic straszne-
go.

Widać ich z daleka dzięki 
odblaskowym koszulkom w 
zjadliwie seledynowym ko-
lorze. Na plecach mają znak 
muszli i wypisane wielkimi 
literami słowo "Camino", 
oznaczające słynny piel-
grzymkowy szlak do grobu 
św. Jakuba w Santiago de 
Compostela. Gdy 9 lat temu 
Piotr Suchan samotnie ru-
szył w drogę dookoła Polski, 
na koszulce miał inny napis, 
swoje własne słowa.  “Po wy-
lewie życie się nie kończy 
– ono się dopiero zaczyna”. 
Szedł, aby dodać otuchy ta-
kim jak on potrzaskańcom 
z nogą jak z drewna. Chciał 
powiedzieć chorym po wy-
lewie, by nie traktowali tego 
jak Bożego dopustu, ale 
szansę zmienienia swego ży-
cia na lepsze.

- Bóg zesłał mi wylew - 
opowiadał ludziom po dro-
dze. - Tak mnie uratował.

Gdyby w grudniu 2004 
roku w jednej z żył Pio-
tra Suchana nie zrobił się 
zakrzep, przez który krew 
wylała się do mózgu, to już 
pewnie byłoby po nim, po ich 
małżeństwie z Michaelą, po 

rodzinie, po marzeniach i po 
szczęściu. Po życiu. Wylew 
spowodował paraliż całego 
ciała, neurologiczne uszko-
dzenia groźne dla życia a 
jednocześnie sprawił, że ży-
cie Piotra Suchana nabrało 
sensu.

Wcześniej wszystko do-
okoła mu się sypało. Małżeń-
stwo z Michaelą wisiało na 
włosku. Dużo pracował, bo 
trzeba było gonić za pienią-
dzem. Przez jakiś czas jeździł 
tirem po świecie, więc prawie 
nie widział, jak chłopcy ro-
sną. Nie było na to czasu. Po-
pijał, ale nigdy na umór, więc 
uważał, że nie ma problemu. 
Był – jak mówi – trzeźwym 
alkoholikiem. Trzeźwym tzn. 
takim, o którym ludzie my-
śleli, że nie pije. Bardzo się 
pilnował, by tak było. Ale 
wpadał w nałóg coraz głębiej. 
Rano piwko, potem szuka-
nie pretekstu, by skoczyć na 
wieś po drugie, i tak się to 
toczyło. “Czego ty ode mnie 
chcesz, kobieto” – oburzał 
się, gdy żona zaczęła zwra-
cać mu uwagę. Jest pewien, 
że Michaela odeszłaby, gdy-
by wylew nie zamienił go na 
jakiś czas w bezwładną kłodę 
drewna. Lekarze powiedzieli 
jej, że nawet jeśli Piotr z tego 

wyjdzie, to już na zawsze zo-
stanie roślinką. Oboje zapar-
li się, że nie. Na szpitalnym 
łóżku i podczas żmudnej re-
habilitacji, gdy uczył się na 
nowo mówić, chodzić, roz-
poznawać literki, pisać, pod-
nosić kubek z herbatą, Piotr 
przewartościował swe życie. 
Już wiedział, co jest ważne a 
co nie. Od ich ślubu do wyle-
wu minęło 7 lat. Modlił się: 
"Boże, daj mi drugie siedem 
lat, bym naprawił wszystko 
co było złe”.  Michaela trwała 
przy nim, i chłopaki. Mądrze 
motywowali go do wysiłku 
zamiast wyręczać, gdy biedził 
się z zawiązaniem sznurówki 
lub pokrojeniem chleba na 
kanapki. Paraliż w prawej 
ręce i prawej nodze nigdy nie 
ustąpił - pół ciała nadal jest 
jak obce, ale Piotra Suchana 
nie wstrzymuje to od życia 
pełnią. Jak było trzeba, lewą 
ręką kładł kafelki i zrzucał 
węgiel do piwnicy. Kupili z 
Michaelą auto z automatycz-
ną skrzynią biegów, aby mógł 
prowadzić. Chodzą po gó-
rach i na piesze pielgrzymki.   
Zimą Piotr śmiga na nartach 
jakby nigdy nic. Tuż przed 
pięćdziesiątymi urodzinami 
skoczył z samolotu ze spado-
chronem. Taką radość zafun-

dowała mu rodzina.
Dla tych, co leżą w do-

mach, i myślą, że po wylewie 
ich życie się skończyło, 9 lat 
temu samotnie obszedł Pol-
skę dookoła.

A teraz, aby podziękować 
Bogu za 25-lecie małżeństwa 
i całe dobro, Piotr i Micha-
ela wędrują szlakiem Cami-
no do grobu św. Jakuba. W 
pielgrzymce towarzyszy im 
przyjaciółka, Paula Błasz-
czok, o której mówią, że jest 
ich przyszywaną córką.

- Jest radośnie - mówi 
Piotr. - Rozmawiamy, dużo 
śmiejemy się, śpiewamy. Jest 
inaczej niż wtedy, gdy sze-
dłem sam.

Idzie się łatwiej dzięki 
także dobrym ludziom, któ-
rych święty Jakub podsyła 
im na trasie. Michaela, Paula 
i Piotr taszczą ze sobą na-
miot, i już parę razy z niego 
skorzystali, ale potrzebują co 
jakiś czas przespać się pod 
dachem, wysuszyć ubrania, 
zrobić pranie, wziąć porząd-
ny ciepły prysznic. Zagrzać 
się, odpocząć, zregenerować 
siły. Wciąż zdumiewa ich, 
jak łatwo słowo "Camino" 
otwiera serca. Ludzie patrzą 
na ich koszulki i już wiedzą, 
o co chodzi. W Witoszowie 

Dolnym, gdzie zatrzymali 
się na postój, najpierw ksiądz 
poczęstował ich kanapkami, 
a potem co chwila ktoś do-
nosił nowe przysmaki: świeże 
owoce, pucharki z deserami, 
drożdżówki prosto z pie-
ca, puszki z szynką i gorącą 
kawę. Inny ksiądz wytaszczył 
z plebanii zgrzewkę dżemów 
- wzięli po jednym dla każ-
dego. W Pielgrzymce aby 
się rozgrzać dostali gar do-
mowego rosołu. Dzięki dy-
rektor Beacie Gralak mogli 
przespać się w pokoju przy 
Gminnym Centrum Kultury 
i Bibliotece im. Zenona Ber-
nackiego. Dziś znów zmokli, 
więc z głupia frant zadzwo-
nili z trasy do urzędu gminy 
w Lwówku Śląskim, czy nie 
znalazłby się dla nich jakiś 
ciepły kąt na jedną noc. I 
dostali trzypokojowy pokój z 
łóżkami, obok uchodźców z 
Ukrainy, Francja - elegancja.

Niby kieruje ich GPS, ale 
wierzą, że tak naprawdę jako 
czwarty od samej Mechnicy 
idzie z nimi, niewidzialny dla 
oczu, święty Jakub. Więc nie 
ma strachu, dadzą radę.

Piotr Kanikowski
FOT.  

PIOTR KANIKOWSKI

Po wylewie idą Camino
Michaela, Paula i Piotr są 
od ponad tygodnia w drodze. 
Ciągnąc wózek z namiotem 
i najpotrzebniejszymi rze-
czami idą pieszo szlakiem 
św. Jakuba z Mechnicy na 
Opolszczyźnie do Santiago 
de Compostela w Hiszpanii. 
To, według Google, 2 631 
kilometrów. - Powinniśmy 
dotrzeć do celu w połowie 
września - liczy Michaela. 
Na jedną noc zatrzymali się 
w Pielgrzymce koło Złotoryi. 
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Na początku maja w 
mediach pojawiły się in-
formacje, że wykonawca 
remontu hali peronowej 
dworca kolejowego w Le-
gnicy zszedł z placu bu-
dowy, porzuciwszy zryte 
perony, częściowo zdemon-
towany dach i zwężone 
tunele. Zapytaliśmy o te 
pogłoski inwestora - spół-
kę PKP Polskie Linie Ko-
lejowe - ale zamiast prostej, 
jednoznacznej odpowiedzi 
dostaliśmy zapewnienie, że 
Legnica to ważny społecz-
nie projekt i jego realizacja 
stanowi priorytet na kolei.

- Na termin realizacji 

inwestycji na stacji Legnica 
wpłynął dodatkowy zakres 
prac, których nie można 
było wcześniej przewidzieć, 
m.in. konieczność usunię-
cia kolizji oraz wzmocnień 
fundamentów. Ze wzglę-
du na zabytkowy charakter 
stacji poszczególne etapy 
wymagają uzgodnień z Wo-
jewódzkim Konserwatorem 
Zabytków (np. kolorystyka 
i detale architektoniczne)   
- wyjaśnia Radosław Śle-
dziński. -W ocenie PLK na 
niewystarczający postęp ro-
bót warunkuje także niskie 
zaangażowanie wykonawcy, 
który nie wywiązuje się z 
przyjętego harmonogramu. 
PLK pozostają w kontakcie 
z wykonawcą.

PKP PLK umowę z wy-
konawcą podpisała w marcu 
2018 roku. Zgodnie z nią, 
Fewaterm miał się uwinąć 
z robotą do końca lutego 
2020 roku. Ale nie dał rady. 
Termin zakończenia prac 
przy hali peronowej był już 
dwukrotnie przesuwany.

Do tej pory na stacji 
wykonano m.in. zadaszenie 
nad wejściem na peron nr 1 

oraz zadaszenie nad pero-
nem nr 5. Zdemontowano 
ponad połowę dachu hali 
głównej. Realizowane są 
prace związane z oczyszcze-
niem konstrukcji obiektu i 
zabezpieczeniem antykoro-
zyjnym. W ścianach tunelu 
pod peronami przygotowa-
ne są szyby windowe.

Jak przypomina Ra-
dosław Śledziński, prace 
na stacji Legnica realizo-
wane są w ramach zada-
nia „Dostosowanie stacji 
Legnica do potrzeb osób 
z ograniczoną możliwo-
ścią poruszania się”: - Poza 
kompleksową przebudową 
hali peronowej inwestycja 
obejmuje modernizację pe-
ronów nr 3 i 4. Dla podróż-
nych przewidziano 4 windy 
prowadzące dla peronów. 
Przebudowany będzie tunel 
prowadzący do platform. 
W trakcie prac utrzymany 
jest ruch pociągów i ob-
sługa podróżnych na stacji. 
Inwestycja, finansowana z 
budżetu państwa, warta jest 
ok. 30 mln zł (netto).

Piotr Kanikowski

Inflacja fatalnie wpływa na 
kadrowe braki placówek służby 
zdrowia. Źle wynagradzani le-
karze stażyści czy pielęgniarki 
porzucają pracę. Zamykane są 
całe oddziały. Od miesięcy w 
tzw. komisji trójstronnej (rząd, 
związki zawodowe, pracodaw-
cy) poszukiwano rozwiązań, 
które odwrócą ten trend.

Według projektu przed-
łożonego przez rząd 1 lipca 
o średnio 30 proc. wzrośnie 
najniższe wynagrodzenie za-
sadnicze w służbie zdrowia. W 
zależności od grup zawodowych 

podwyżki mają wynieść 17-41 
proc.

Na wtorkowym posiedze-
niu Senackiej Komisji Zdrowia 
senator Alicja Chybicka (KO) 
zauważyła, że taka podwyżka 
nie mogłaby być zachętą do 
pozostania w zawodzie, bo nie 
równoważy poziomu inflacji. 
Dlatego zaproponowała zwięk-
szenie o podwyżek dla poszcze-
gólnych grup zawodowych o 
dodatkowy współczynnik, który 
utrzyma przynajmniej status 
quo sprzed inflacyjnego kryzy-
su.

- Oczywiście to lepsze niż 
mieć nic, ale to naprawdę za 

mało - mówiła.
Pomysłowi Alicji Chy-

bickiej jako jedyna w komisji 
sprzeciwiła się legnicka senator 
Dorota Czudowska. - Inflacja, 
spowodowana sytuacją mię-
dzynarodową, która odbija się 
na naszych polskich realiach, 
dotyczy wszystkich grup zawo-
dowych. I jako senatorowie, jako 
lekarze, powinniśmy się wyka-
zać rozwagą i odpowiedzial-
nością w żądaniu podwyżek 
wyrównujących inflację tylko 
dla naszych grup zawodowych - 
mówiła Dorota Czudowska.

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI

Sklep wzbogaca swój asor-
tyment w rytmie zmieniających 
się pór roku. Ze względu na 
zbliżające się wielkimi krokami 
lato, ciepłe dzianiny ustąpiły 

miejsce na półkach tkaninom 
ze stuprocentowej wiskozy. Wi-
skoza to produkt naturalny i w 
pełni odnawialny, pochodzący 
z pulpy drzewnej. Jest delikatna 
dla skóry, przewiewna i dosko-
nale chłonie wilgoć, dzięki cze-
mu chętnie wykorzystuje się ją 
do szycia koszul, bluzek, sukie-
nek, spódnic, tunik, apaszek czy 
chust. W sklepie Tkaniny Woj-
ska Polskiego 6 zgromadzono 
najwyższej jakości wiskozę w 

ponad stu wzorach od polskich 
i włoskich producentów. Ceny 
są przystępne, na poziomie cen 
internetowych (od 24 do 74 zł), 
a w odróżnieniu  od zakupów 
w sieci klienci mają możliwość 
dotknięcia tkaniny przed zaku-
pem i oszczędzają na kosztach 
przesyłki.  

Do przygotowania kreacji 
na plażę czy basen świetnie 
sprawdzi się muślin bawełniany 
ze względu na swoje właściwo-

ści. Skóra w nim oddycha, co 
zapobiega jej przegrzaniu i po-
ceniu. Poza świetną przepusz-
czalnością powietrza ten rodzaj 
tkanin wyróżnia niezwykła lek-
kość, otwarty splot oraz delikat-
ność w dotyku. Muślin jest przy 
tym niesamowicie wytrzymały 
– po praniu nie rozciąga się a z 
biegiem lat staje się coraz bar-
dziej miękki. Z tych powodów 
chętnie wykorzystuje się go do 

szycia odzieży dziecięcej i ciusz-
ków dla niemowląt. Legnicki 
sklep Tkaniny Wojska Pol-
skiego 6 sprowadza muślin od 
renomowanych producentów z 
Polski i Włoch. Jest dostępny w 
13 pastelowych kolorach. 

Muślin bawełniany, wisko-
za oraz stuprocentowy len to 
aktualnie najbardziej poszuki-
wane tkaniny na rynku. Dużą 
popularnością cieszy się również 

bawełna wafelkowa (kocyko-
wa). Pytają o nią głównie młode 
matki, bo trudno o lepszy mate-
riał na kocyki dla dzieci. 

Sklep Tkaniny Wojska Pol-
skiego 6 w Legnicy – naprze-
ciwko renomowanej Pasman-
terii Andersa 16 – zaprasza. 
Zapewnia rewelacyjne zaopa-
trzenie, dobre ceny oraz sympa-
tyczną, fachową obsługę.

Tkaniny najlepsze na lato
Pora pomyśleć o wakacjach. 
Ogromny wybór idealnych 
tkanin na letnie sukienki 
– wiskozy i muślinu baweł-
nianego – w atrakcyjnych 
cenach oferuje legnicki sklep 
Tkaniny Wojska Polskiego 6.

Tkaniny Wojska Polskiego 6 Legnica
www.tkaniny.legnica.pl           tel. 667 275 937           Otwarte: Pn-Pt godz. 10-17;            Sb godz. 10-14
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Senacka Komisja Zdrowia 
zwiększyła o 0,25 proc. za-
proponowane przez rząd 
współczynniki, według któ-
rych od 1 lipca mają być na-
liczane podwyżki najniższych 
wynagrodzeń w ochronie 
zdrowia. Zwiększenie zrów-
noważy pracownikom koszty 
wywołane inflacją. Legnicka 
senator Dorota Czudowska 
(PiS) apelowała o umiar i od-
powiedzialność. Była jedyną 
parlamentarzystką niechętną 
takiej zmianie.

-Spółka wykorzystują wszyst-
kie możliwe kontraktowo 
działania, by egzekwować 
terminową realizację prac - 
zapewnia Radosław Śledziń-
ski z zespołu prasowego PKP 
Polskie Linie Kolejowe zapy-
tany o ślimaczący się remont 
hali peronowej dworca kole-
jowego w Legnicy. Termin 
zakończenia prac przesuwa-
no już kilka razy. Nowy - 30 
listopada 2022 r. - też jest 
nierealny.

Czudowska chce mniejszych 
podwyżek wynagrodzeń

Na dworcu remont i chaos
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Zamek Grodziec to spół-
ka gminy Zagrodno stworzo-
na 11 lat temu specjalnie do 
administrowania zamkiem w 
Grodźcu. Jej pierwszym pre-
zesem był Zenon Bernacki, 
a po jego śmierci, w 2016 r,. 
funkcję tę objął Piotr Jan-
czyszyn, mieszkaniec gminy, 
powiatowy radny i członek 
zarządu powiatu złotoryj-
skiego, związany z ugrupo-
waniem byłego starosty Ry-
szarda Raszkiewicza KWW 
Wspólnota Samorządowa.

Piotr Janczyszyn został 
odwołany 17 maja na posie-
dzeniu rady nadzorczej. Stało 
się to dość niespodziewanie. 

O powodach zmiany mówi 
Krzysztof Wojtas, który we-
spół z Bartłomiejem Łucem 
i mecenasem Maciejem Ko-
walskim reprezentuje wła-
ściciela (gminę Zagrodno) 
w radzie nadzorczej spółki 
Zamek Grodziec: - Pan Jan-
czyszyn pełnił funkcję pre-
zesa 6 lat. To długi okres. 
Zrobił w tym czasie dużo 
dobrego dla zamku, zarów-
no w sferze organizacyjnej, 
jak i finansowej. Doceniamy 
to, chcemy jednak spróbować 
innego sposobu zarządzania 
zamkiem, dlatego uznaliśmy, 
że warto wpuścić tu młodą 
krew, historyka i pasjonata 
średniowiecza, aby tchnął 
nową energią. Przemyślenia 
na ten temat towarzyszyły 
nam od roku 2018, od kiedy 
wójt Karolina Bardowska ob-
jęła władzę w gminie i ukon-
stytuowała się nowa rada 
nadzorcza spółki.

„Cóż, obojętnie co legło 
u podstaw takiej decyzji, ta-
kie jest prawo wójta gminy i 
z nim się nie dyskutuje, jest 
arbitralne i ostateczne” - na-

pisał w wydanym kilka dni 
później oświadczeniu Piotr 
Janczyszyn. Zwracał się w 
nim głównie do pracowni-
ków spółki, turystów i sym-
patyków zamku Grodziec. 
Dziękował za okazywaną 
sympatię i podsumowywał 
swój wkład w ratowanie za-
bytkowej budowli, szczegó-
łowo omawiając przepro-
wadzone za jego kadencji 
remonty. 

Mariusz Garbera, nowy 
prezes Zamku Grodziec 
(zwyczajowo tytułuje się go 
kasztelanem zamku), ma 
32 lata. Jest historykiem po 
Uniwersytecie Wrocławskim, 
specjalizującym się w bada-
niu średniowiecza. Do 2021 
r. był związany z Muzeum 
Regionalnym w Chojnowie 
- od 2015 r. jako adiunkt 
muzealny a od 2019 r. jako 
dyrektor placówki. Dał się 
poznać jako popularyzator 
historii regionu. Jest autorem 
szeregu artykułów popular-
no-naukowych dotyczących 
tej tematyki.Organizował 
lekcje i wystawy muzealne 

oraz wykłady prelegentów 
z ośrodków akademickich. 
Ostatnie 9 miesięcy przepra-
cował w Fundacji Ogólno-
polski Operator Finansowy, 
wspomagającej tworzenie i 
działalność placówek opie-
kuńczych, żłobków, przed-
szkoli i szkół. Ma za sobą 
również doświadczenia pe-
dagogiczne, a na Uniwer-
sytecie Ekonomicznym we 
Wrocławiu skończył dwu-
letnie studia podyplomowe 
z zarządzania instytucjami 
kultury. W latach 2014-2017 
był radnym gminy Kunice.

- Jako historyk i miłośnik 
zabytków obejmuję stanowi-
sko prezesa zarządu spółki 
Zamek Grodziec z wielkim 
szacunkiem i pokorą, mając 
na uwadze, iż staję przed bo-
gactwem dziewięciu wieków 
tradycji i wieloma pokole-
niami ludzi, którzy włoży-
li ogrom trudu i pracy w to 
wspaniałe miejsce – mówi 
Mariusz Garbera.

- Pana Mariusza Garbe-
rę wyróżnia wiedza meryto-
ryczna – przede wszystkim 

historyczna, ogromna pasja 
i doświadczenie w zarzą-
dzaniu obiektem kultury, a 
to pozwoli stworzyć coś zu-
pełnie nowego i zbudować 
nową jakość zamku Grodziec 
– jako marki, jako obiektu 
turystycznego i jako placów-
ki kulturalnej – uważa wójt 
gminy Zagrodno Karolina 
Bardowska.

Odwiedzany co roku 
przez kilkadziesiąt tysięcy 
turystów zamek w Grodź-
cu to oczko w głowie miej-
scowych władz, największa 
atrakcja gminy i promocyjny 
samograj. Administrująca 
nim spółka na biletach, kuch-
ni i wynajmie sal zarabia na 
bieżące utrzymanie oraz re-
monty zabytkowego obiektu. 
Jednocześnie od trzech lat 
zamek próbuje pełnić rolę 
gminnego centrum kultu-
ry, organizując adresowane 
przede wszystkim do miesz-
kańców gminy wydarzenia, 
takie jak dzień dziecka czy 
mikołajki. Powoli znakiem 
firmowym Grodźca stają się 
też kameralne, nastrojowe 

koncerty – w czerwcu jeden 
z nich zagra Czesław Mozil, 
lider formacji Czesław Śpie-
wa.

Krzysztof Wojtas pod-
kreśla, że współpraca rady 
nadzorczej i wójt Karoliny 
Bardowskiej z Piotrem Jan-
czyszynem do końca układa-
ła się dobrze.

Według Krzysztofa Woj-
tasa, rada nadzorcza mogła 
odwołać prezesa spółki Za-
mek Grodziec bez pytania o 
zgodę rady powiatu złotoryj-
skiego, gdzie Piotr Janczy-
szyn zasiada jako radny. Jeśli 
radny pracował na podstawie 
cywilnoprawnej umowy o 
zarządzanie (kontrakt me-
nedżerski), to jego aktyw-
ność nie podlega szczególnej 
ochronie przed zwolnieniem, 
co potwierdził Naczelny Sąd 
Administracyjny w Warsza-
wie w wyroku z 5 grudnia 
2001 r. (II SA 2091/01).

Piotr Kanikowski
FOT.  

GMINA ZAGRODNO,  
PIOTR KANIKOWSKI

ZAGRODNO
DAJE SIĘ POZNAĆ
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Garbera zastąpił Janczyszyna

Rada nadzorcza odwołała 
Piotra Janczyszyna ze stano-
wiska prezesa spółki Zamek 
Grodziec. Jego następcą 
został Mariusz Garbera – hi-
storyk, mediewista, były dy-
rektor Muzeum Regionalnego 
w Chojnowie i nauczyciel. 
– Liczymy na młodą krew, 
nową energię – mówi Krzysz-
tof Wojtas z rady nadzorczej 
spółki Zamek Grodziec.



Przeciwko wotum za-
ufania dla wójt Karoliny 
Bardowskiej zagłosowało 10 
radnych opozycyjnych: Wa-
lenty Luszniewski, Jan Ko-
tylak, Stanisław Olechowski, 
Piotr Siwak, Bartosz Kunec-
ki, Halina Pawlus, Franciszek 

Szklarz, Tomasz Herbut, Da-
nuta Kuźniar i Anna Senko. 
Od głosu wstrzymał się    Pa-
weł Kalinowski. Za udziele-
niem Karolinie Bardowskiej 
wotum zaufania byli Paweł 
Keklak, Jan Łuc, Ewa Sitko i 
Izabela Łakomski. 

Głosowanie w tej spra-
wie poprzedziła dyskusja 
nad raportem o stanie gminy. 
Mieszkańcy ani sołtysi nie 
chcieli wziąć w niej udziału. 
W tej sytuacji przedłożony 
przez wójt Bardowską doku-
ment krytykowali Stanisław 
Olechowski, Jan Kotylak, 

Bartosz Kunecki i Walenty 
Luszniewski. Skarżyli się, 
że to „propaganda sukcesu” 
i wskazywali na brak infor-
macji w interesujących ich 
sprawach, takich jak np. wy-
sokość faktury za dożynki w 
Olszanicy czy wykorzysta-
nie gruntów inwestycyjnych 
w Łukaszowie. Jan Kotylak 
sugerował, by negatywnym 
głosowaniem rada dała sy-
gnał, że domaga się dla siebie 
więcej szacunku, tzn. zdy-
scyplinowania pracowników 
merytorycznych do obec-
ności na sesjach i udzielania 

wyjaśnień. 
Jan Kotylak nawiązywał 

do sytuacji sprzed godziny, 
kiedy przewodniczący Wa-
lenty Luszniewski musiał 
przerwać  obrady, bo przy 
omawianiu sprawozdania 
finansowego Gminnego 
Ośrodka Zdrowia na sali 
nie było ani p.o. kierownik 
przychodni Anny Trąbki-
-Kalinowskiej, ani szefa rady 
społecznej GOZ-u Micha-
ła Huzarskiego. Oboje brali 
wcześniej udział w posiedze-
niu wspólnym komisji rady, 
gdzie udzielali odpowiedzi 

na wszelkie pytania, ale To-
masz Herbut utyskiwał, że 
chciałby powtórzyć swoje na 
sesji. Gdy po przerwie go-
tów do udzielania informacji 
Michał Huzarski przyszedł, 
radny Herbut żadnego pyta-
nia mu nie zadał. 

Wójt Karolina Bardow-
ska nie dostała wotum za-
ufania – już tradycyjnie. Ale 
chwilę później radny Stani-
sław Olechowski jako prze-
wodniczący komisji budże-
towej zapowiedział: - Jestem 
za udzieleniem absolutorium 
z wykonania budżetu i za-

twierdzeniem sprawozdania 
finansowego. 

Reszta opozycji, prawie w 
całości, go posłuchała, i tylko 
wyjątkowo zdekoncentrowa-
ny tego dnia  Walenty Lusz-
niewski w obu głosowaniach 
był przeciw. Dodajmy, że 
poza Stanisławem Olechow-
skim o absolutorium dla wójt 
Karoliny Bardowskiej wnosi-
ła również komisja rewizyjna, 
a skład Regionalnej Izby Ob-
rachunkowej we Wrocławiu 
pozytywnie ocenił wykona-
nie budżetu za rok 2021. 

Piotr Kanikowski 

W ramach drugiego na-
boru, gmina Zagrodno złożyła 
do rządowego programu Polski 
Ład także wnioski o termo-
modernizację świetlic i nowy 
wodociąg dla Brochocina, ale 
dofinansowanie dostała tylko 
do trzech wspomnianych wyżej 
zadań drogowych. Na chodnik 
przez Zagrodno i budowę dro-
gę Radziechów - Osetnica ma 
od dwóch lat kompletną do-
kumentację, co znacznie ułatwi 
realizację tych inwestycji. W 
puli przyznanych środków jest 
też dofinansowanie do budowy 
drogi Modlikowice – Olszanica. 
Latami dopominała się o nią 
radna Danuta Kuźniar.

Budowa inteligentnego, 
energooszczędnego oświetlenia 
drogowego na terenie gminy 
wraz z audytem infrastruktury 
oświetleniowej ma być realizo-
wana w systemie „zaprojektuj 
i wybuduj”. Przewiduje się, że 
około 300 nowych punktów 
świetlnych znacząco wpłynie 
na poprawę bezpieczeństwa 
mieszkańców. Na  ogłoszony w 
połowie maja przetarg wpłynę-

ły dwie oferty. Obie mieszczą 
się w puli środków przewidzia-
nych na to zadanie (tj. 4,5 mln 
zł z rządowego Funduszu In-
westycji Strategicznych Polski 
Ład plus 0,5 mln zł środków 
z budżetu gminy). Cenę 4 570 
330,68 zł zaproponowała firma 
Energobest z Miłkowa. Za 4 
920 000,00 zł jest gotowa pod-
jąć zlecenie konsorcjum złożo-
ne z komunikacyjnego giganta 
Orange Polska oraz spółki Elek-
tros Energetyka z Bolesławca. 
Obydwaj oferenci deklarują też 
120-miesięczny okres gwaran-
cyjny. Wygląda więc na to, że 
gmina będzie mogła wkrótce 
dokonać wyboru wykonawcy, 
podpisać umowę i czekać na re-
alizację. Zgodnie z warunkami 
przetargu, na wywiązanie się z 
zadania wykonawca będzie miał 
16 miesięcy.   

W fazie przetargu jest inna 
inwestycja realizowana z wyko-
rzystaniem środków zewnętrz-
nych: kompleksowa termo-
modernizacja budynku szkoły 
podstawowej (dawnego gim-
nazjum) w Zagrodnie. Gmina 
planowała przeznaczyć na nią 3 
074 895,29 zł, w tym ponad 2,2 
mln zł, jakie pozyskała z Fun-
duszy Norweskich. Niestety, in-
flacja zrobiła swoje i obie oferty 
zgłoszone w przetargu przekra-
czają tę kwotę. Dlatego rada 
gminy na wniosek wójt Karoliny 
Bardowskiej podczas piątkowej 
sesji dokonała zmian w budże-
cie na rok 2022 i w wieloletniej 
prognozie finansowej – dołożo-
no do zadania dodatkowe 196 
tysięcy złotych, aby miliony z 

Funduszy Norweskich Zagrod-
nu nie przepadały. Dzięki temu 
możliwe będzie podpisanie 
umowy z wykonawcą. Harmo-
nogram przewiduje, że jeszcze 
w czerwcu wejdzie na plac bu-
dowy. Większość głównych prac 
ma zostać przeprowadzona w 
okresie wakacyjnym, kiedy bu-
dynek jest pusty, i ewentualnie 
na początku września. 

Środki zewnętrzne – prawie 
2,9 mln zł z Ministerstwa Pracy 
i Polityki Społecznej – posłużą 
ratowaniu budynku po szkole 
w Radziechowie, który zosta-
nie zaadaptowany na Centrum 
Opiekuńczo-Mieszkalne. Gmi-
na Zagrodno chce otworzyć pla-
cówkę w 2023 roku. Zakończyła 
prace projektowe. Po uzyskaniu 
pozwolenia na budowę będzie 
mogła wyłonić wykonawcę in-
westycji. Centrum zapewni po-
byt stały i dzienny 20 osobom z 
niepełnosprawnością. Powstaną 
m.in. pokoje mieszkalne, sale do 
rehabilitacji i terapii, pracownia 
ceramiczna i inne. 

Siódmą inwestycją opartą 
o pozyskane środki zewnętrz-
ne ma być kanalizacja. Na po-
czątek udało się zdobyć milion 
z Ministerstwa Finansów. Za 
te pieniądze wójt uruchomiła 
prace nad projektem gminnej 
oczyszczalni ścieków w Modli-
kowicach. Jednocześnie w lutym 
w ramach trzeciego naboru dla 
gmin, w których funkcjonowały 
pegeery, złożyła wniosek o 4,2 
mln z Rządowego Funduszu 
Polski Ład Program Inwestycji 
Strategicznych na budowę mo-
dlikowickiej oczyszczalni. To 

pierwszy krok do skanalizowa-
nia gminy Zagrodno. Wyniki 
naboru dla gmin popegeerow-
skich nie zostały dotąd ogłoszo-
ne przez rząd.

Podczas czerwcowej se-
sji radni zgodzili się z Anną 
Rybarczyk, skarbnikiem gmi-
ny Zagrodno, że inwestycje z 
udziałem środków zewnętrz-
nych muszą być obecnie trakto-
wane jako priorytet. Nie można 
dopuścić, aby z jakiegoś powo-
du – np. przez brak pieniędzy 
w budżecie na wkład własny 
– miliony złotych, pozyskane z 

dużym wysiłkiem w tej kaden-
cji, przepadły. W związku z tym 
realizacja mniejszych zadań, ta-
kich jak np. droga na podzam-
czu w Grodźcu, muszą pocze-
kać. Osobom, które w związku z 
tym mogłyby odnieść wrażenie, 
że gmina jest w złej sytuacji fi-
nansowej, Anna Rybarczyk ob-
jaśniała, że wręcz przeciwnie: 
- To jest gmina, która ma 26 
milionów dochodów własnych. 
Zero kredytu. Jedyne zobowią-
zanie, które wykazuję, to router 
wzięty na raty. Podjęliśmy duże 
zobowiązania inwestycyjne. 

Musieliśmy też zabezpieczyć 
1,4 mln zł, gdyby trzeba było 
oddać pieniądze w związku z 
projektem szkolnym, choć mam 
nadzieję, że się obronimy przy-
najmniej w części. Jednocześnie 
powinniśmy być przygotowani, 
że jeśli uzyskamy rządowe dofi-
nansowanie do budowy oczysz-
czalni ścieków w Modlikowi-
cach, to będziemy zobowiązani 
zabezpieczyć wkład własny.

Piotr Kanikowski
RYC.  

GMINA ZAGRODNO
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Radni są za a nawet przeciw

Siedem inwestycji za środki zewnętrzne

Rada Gminy Zagrodno pod-
czas czerwcowej sesji za-
twierdziła sprawozdanie 
finansowe za rok 2021 i 
udzieliła absolutorium wójt 
Karolinie Bardowskiej. Jed-
nocześnie odmówiła jej wo-
tum zaufania. 

Gmina Zagrodno pozyskała 
6,7 mln zł z Polskiego Ładu na 
oczekiwane przez mieszkań-
ców inwestycje,tj. budowę 
chodnika w Zagrodnie oraz 
dwóch dróg, z Modlikowic do 
Olszanicy i z Radziechowa na 
stację PKP w Osetnicy. Wła-
śnie finalizuje też przetarg na 
energooszczędne oświetlenie 
ulic, na co w pierwszym na-
borze tego programu dostała 
4,5 mln zł. 
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Dobra zabawa ze strażakami i historią
Dzień Dziecka – najrado-
śniejszy w roku – miał w 
gminie Zagrodno dwie odsło-
ny, dzięki czemu święto naj-
młodszych mieszkańców roz-
ciągnęło się na cały tydzień.

Świętowanie rozpoczę-
to już 28 maja,  od zabawy 
ze strażakami na stadionie 
w Olszanicy. Przed połu-
dniem rozegrano zawo-
dy sportowo-pożarnicze z 
udziałem jednostek Ochot-
niczej Straży Pożarnej i 
Młodzieżowych Drużyn 
Pożarniczych z całej gminy 
(wyniki w ramce). Strażacy 
demonstrowali sprawność 
w budowaniu linii gaśni-
czej i obsłudze motopompy. 
Liczyło się wyszkolenie i 
zgranie drużyny.

Grzegorzowi Szcze-
panowskiemu, prezesowi 
zarządu oddziału gminne-
go Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP w 
Zagrodnie, szczególną ra-
dość sprawiły młodzieżowe 
drużyny pożarnicze. 

-Jestem bardzo dumny, 
że w gminie Zagrodno w 
tym roku startowało ich aż 
6. W naszej gminie to rzad-
kość. Zawsze mieliśmy naj-

wyżej 3-4 drużyny – mówi 
Grzegorz Szczepanowski. 
-Dzieciaki są chętne. Aż 
serce rośnie, patrząc na to, 
że młodzież chce trenować, 
że im się to podoba.

Zmaganiom towarzy-
szyło mnóstwo emocji, był 
to jednak dopiero przed-
smak zabawy, jaką organi-
zatorzy Dnia Dziecka ze 
Strażakami zaplanowali na 
popołudnie. 

Jak co roku, gmina 
sprowadziła dla dzieci po-
przebieranych bajkowo 
animatorów, którzy prowa-
dzili zabawę, oraz mnóstwo 
dmuchańców do skakania i 
zjeżdżania na pupie. Z oka-
zji święta można było zaja-
dać się watą cukrową i po-
pcornem. Udało się puścić 
balony do nieba. Przez cały 
czas oblegana była fotobud-
ka, w której dorośli i dzie-
ci robili sobie pamiątkowe 
zdjęcia. 

Trochę niepokojono się 
o pogodę. Niepotrzebnie. - 
Zabawa jest przednia. Gra 
muzyka, dzieci się bawią. 
Rozdmuchaliśmy chmury, 
więc korzystamy ze sło-
neczka – komentowała na 
gorąco wójt Zagrodna Ka-

rolina Bardowska. -Bawimy 
się tutaj, a za rok zapra-
szamy w jeszcze większym 
składzie – bo na pewno tę 
imprezę będziemy powta-
rzać co rok – obiecywała 
mieszkańcom.

Tymczasem 5 czerwca 
maluchy mogły kontynu-
ować zabawę na zamku w 
Grodźcu, gdzie przygoto-
wano dla nich Historycz-
ny Dzień Dziecka. Można 
było nauczyć się wypiekania 
podpłomyków w młyno-
-piekarni, spróbować swo-
ich sił w warsztacie tkackim, 
poćwiczyć popularną wieki 
temu sztukę kaligrafii albo 
dowiedzieć się mnóstwa 
ciekawych rzeczy o śre-
dniowiecznym uzbrojeniu 
i rycerskich pojedynkach. 
Rekonstruktorzy przygoto-
wali dla nich pokazy walk. 
Chłopcy chętnie korzystali 
z możliwości potrzymania 
w rękach prawdziwego mie-
cza. Dziewczynki oblegały 
warsztat tkacki. Fascynują-
cymi opowieściami o dra-
pieżnych ptakach zabawiał 
dzieci i dorosłych Jakub 
Bokisz, który przywiózł na 
zamek część ze swojej ra-
dziechowskiej Skrzydlatej 

Ferajny.
Było słodko, także dzię-

ki serwowanej gościom wa-
cie cukrowej. A kto zmęczył 
się zabawą i czeladniko-
waniem u rzemieślników, 
mógł z umalowaną buzią 
wyciągnąć się na zamko-
wych leżakach i pogryzać w 
słońcu ciepły podpłomyk.

Piotr Kanikowski
FOT. GMINA   
ZAGRODNO

Wyniki zawodów sportowo-pożarniczych
Dziewczęta

I miejsce: MDP Olszanica
Chłopcy 

I miejsce: MDP Zagrodno
II miejsce: MDP Wojciechów
IIII miejsce: MDP Olszanica 
IV miejsce: MDP Grodziec
V miejsce: MDP Brochocin

Mężczyźni 
I miejsce: OSP Grodziec

II miejsce: OSP Olszanica
III miejsce: OSP Zagrodno

IV miejsce: OSP Wojciechów 
V miejsce: OSP Brochocin 

Kobiety: 
I miejsce: OSP Zagrodno
II miejsce: OSP Olszanica 
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Zlot motocyklowych podróżników
O Izi Meeting, który odbył 
się 2-5 czwerca, w Grodźcu 
opowiada Marcin „Jochan” 
Wojna-Orlewicz, jeden z or-
ganizatorów imprezy.

Izi Meeting? Co to za wy-
darzenie?

- To międzynarodowy zlot 
motocyklowych podróżników, 
którzy spotykają się na zamku w 
Grodźcu od roku 2011. Impul-
sem do zorganizowania pierw-
szej edycji była tragiczna śmierć 
naszego kolegi, Roberta „Iziego” 
Gałki, który zginął na wyprawie 
motocyklowej w Tadżykistanie. 
Pierwszy zlot odbył się po to, aby 
finansowo wesprzeć wdowę po 
nim i jego 12-letniego wówczas 
syna i pomóc im materialnie ogar-
nąć się po tej śmierci. Każdy zlot 
ma charakter charytatywny i za-
wsze gromadzimy fundusze na 
jakiś szczytny cel. Chcemy w ten 
sposób pomagać ludziom z mo-
tocyklowego środowiska, którzy 
padli ofiarami wypadków wyni-

kających z uprawiania tej pasji. 
W tym roku było trochę inaczej. 
W związku z wydarzeniami w 
Ukrainie poprzez aukcje chary-
tatywne i wpłaty od uczestników 
zlotu gromadziliśmy środki na 
wsparcie dzieci, sierot ukraińskich 
- ofiar wojny, które schroniły się w 
Polsce. Wiele z nich ma kłopoty ze 
słuchem, więc zebrane pieniądze 
przeznaczamy na zakup dla nich 
aparatów słuchowych.

Impreza jest duża, między-
narodowa. Kogo gości w tym 
roku zamek Grodziec? 

-Najwięcej gości przyjechało 
z Niemiec. Co roku proporcje mię-
dzy Niemcami a Polakami są za-
wsze pół na pół. Oprócz tego byli z 
nami Węgrzy, Austriacy, Litwini, 
Holendrzy i motocykliści z Danii. 
Podczas historii zlotu przez Gro-
dziec przewinęło się już 17 nacji, 
w tym z tak odległych stron świata 
jak Australia i Nowa Zelandia. 

Ilu Was było tym razem? 
- Ta edycja miała około 390 

zarejestrowanych uczestników. 

Oprócz tego było kilka osób, które 
przyjechały, ale nie zgłaszały się 
wcześniej. 

Zamek Grodziec to dobre 
miejsce na takie imprezy?

- Fantastyczne. Absolutnie 
cudowne. Ludzie kochają to miej-
sce. Idea zlokalizowania zlotu na 
cześć „Iziego” właśnie tutaj poja-
wiła się, gdyż byliśmy zaprzy-
jaźnieni z poprzednim zarządcą 
zamku, nieżyjącym już, niestety, 
Zenkiem Bernackim. Pierwsze 
spotkania odbywały się pod jego 
egidą. Ponieważ czujemy się tu 
świetnie, nigdy nie myśleliśmy o 
zmianie lokalizacji. Należy pod-
kreślić, że środowisko, które tu się 
spotyka, to ludzie, którzy jeżdżą 
po świecie, stykają się z różnymi 
kulturami, szanują obiekty hi-
storyczne i siebie nawzajem. W 
związku z tym w całej historii 
zlotu nie było incydentu, żeby ten 
piękny obiekt poniósł z naszego 
powodu jakikolwiek uszczerbek.     

Plany na przyszłość?
- Kontynuacja. Z obecnym 

zarządcą zamku, panem Ma-
riuszem, jesteśmy umówieni na 
spotkanie podsumowujące pod ko-
niec lata. Chcemy od razu z nim 
zacząć planować kolejne edycje 
Izi Meeting, bo to miejsce ma w 
sobie magię. Okolice są przepiękne 
i warte zobaczenia. Zawsze przy 
okazji zlotu organizujemy trasy 
objazdowe dla gości z Polski i za-
granicy, aby mogli trochę poznać te 

tereny. Z tego co widziałem, pan 
Mariusz jest również zadowo-
lony z przebiegu naszej imprezy, 
więc edycja Izi Meeting 2023 w 
Grodźcu na pewno się odbędzie. 
Już pod koniec lata zabieramy się 
za jej organizację. 

Życzę spełnienia planów i 
dziękuję za rozmowę.

- Ja również dziękuję, a 
wszystkich motocyklistów zapra-

szam do spotkania za rok i do 
śledzenia nas w internecie. Mamy 
profil na Facebooku i stronę in-
ternetową www.izimeeting.com, 
gdzie zamieszczamy wszelkie in-
formacje o zlocie. 

Rozmawiał: Krzysztof 
Wojtas

FOT. ZAMEK GRO-
DZIEC
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Uczestnicy i goście kon-
ferencji „Kolokwia Witelo-
niana”, organizowanej po raz 
ósmy przez Collegium Wite-
lona i poświęconej w tym roku 
szkole przyszłości, mogli za-
poznać się m.in. z najnowszy-
mi narzędziami kształcenia, 
opartymi o wirtualną rzeczy-
wistość.

VR podbija świat i ratuje 
życie

Edukacja przez VR podbi-
ja świat nauki - do złudzenia 
przypomina bowiem młodym 
ludziom gry komputerowe, na 
których się wychowali. Dlatego 
jest tak skutecznym  sposobem 

kształcenia współczesnych 
studentów. Legnicka uczelnia, 
która chętnie podejmuje nowe 
wyzwania,  już kilka miesięcy 
temu uruchomiła Pracownię 
Wirtualnej Rzeczywistości. 
Teraz nie tylko włączyła VR w 
omawiane podczas konferencji 
naukowej zagadnienia, ale też 
zaprosiła firmę HTC VIVE - 
światowego potentata rynku 
elektronicznego, wiodącego 
w Polce producenta gogli VR 
- do zaprezentowania w cza-
sie konferencji najnowszych 
rozwiązań wirtualnej rzeczy-
wistości dla edukacji.  To był 
strzał w dziesiątkę! Odwiedza-
jący konferencję ustawiali się 
w kolejkach, by wejść w wir-
tualną rzeczywistość, poznać 
najnowsze,  światowe trendy 
w VR.

Podczas prezentacji w 
Collegium Witelona  firma 
HTC VIVE pokazała m.in. 
jeden z pierwszych na świecie 
trenażerów do nauki udziela-
nia pierwszej pomocy w wirtu-
alnej rzeczywistości. Stworzył 
go Grzegorz Kobuszewski, na 
co dzień pracujący jako ratow-
nik medyczny. 

- Aplikacja przenosi nas 
na ulicę, gdzie doszło do wy-
padku drogowego. Czekający 
na karetkę pogotowia, będący 
świadkiem wypadku człowiek, 
widzi przed sobą ofiarę zda-
rzenia, która wymaga szybkiej 
pomocy. Ponieważ ludzie w 
takich sytuacjach często tracą 
głowę i nie wiedzą, co robić,  
w aplikacji jest z nami prze-
wodnik, który wyjaśnia po ko-
lei wszystkie czynności, które 
należy wykonać, aby uratować 
komuś życie lub zdrowie. To, 
czego nauczymy się w wirtual-
nej rzeczywistości, w realnym 
życiu może kiedyś napraw-
dę kogoś uratować. Bo każda 
nauka, którą poznajemy przez 
VR, jest tak realna, że prze-
kłada się potem na prawdziwe 
życie - mówi Grzegorz Kobu-
szewski. 

Wirtualny trenażer do 
udzielania pierwszej pomocy 
był tylko jednym  z ciekawych 
rozwiązań, które przywiozła 
do Witelonki firma HTC  
VIVE. Uczestnicy i goście 
konferencji mogli odwiedzić 
też w wirtualnej rzeczywisto-
ści takie miejsca jak m.in. sala 

konferencyjna w VR czy mu-
zeum w wirtualnej rzeczywi-
stości, w którym znane obrazy 
„ożywają”. Poznali też jedno z 
najbardziej kolizyjnych skrzy-
żowań w Legnicy, gdzie mogli 
„pomóc” policji w zabezpie-
czaniu śladów wypadków czy 
„wejść” do wnętrza człowie-
ka, by poznać jego anatomię. 
Mieli też okazję do  uczest-
niczenia w grze VR, która 
świetnie ukazywała czyhające 
w obecnych czasach  cyber za-
grożenia, zobaczyć „od środka” 
silnik samochodowy czy linię 
produkcyjną aut, która poma-
ga pracodawcom ocenić ryzy-
ko zagrożeń dla pracowników. 

HTC tak zaplanowa-
ło prezentację, aby aplikacje 
wirtualnej rzeczywistości były 
spójne z kierunkami kształ-
cenia w Collegium Witelona.  
Swoje stoisko w Witelonce 
mieli też podczas konferencji 
m.in. przedstawiciele platfor-
my lekcjeonline.pl, która wy-
korzystuje VR do nauki języ-
ków obcych.

Skuteczność udowodnio-
na

- Bardzo często spotykamy 

się z pytaniami o skuteczność 
wirtualnej rzeczywistości w 
edukacji.  Badania na ten te-
mat przeprowadzili m.in. naj-
lepsi eksperci ze światowego 
koncernu PwC, zajmującego 
się m.in. doradztwem bizne-
sowym. Przetestowali kilkaset 
osób, które uczestniczyły w 
szkoleniach prowadzonych 
metodami tradycyjnymi, e-le-
arningu oraz w wirtualnej 
rzeczywistości. Wyniki badań 
wykazały, że proces zapamię-
tywania treści oraz zaangażo-
wanie emocjonalne w naukę 
były w przypadku wirtualnej 
rzeczywistości blisko cztero-
krotnie wyższe od nauki w 
tradycyjny sposób. Natomiast 
przekonanie do wytrenowa-
nych dzięki VR umiejętności 
było wśród badanych blisko 
trzysta razy większe niż w 
przypadku tradycyjnych me-
tod - mówią Dorota Paszyń-
ska i Maria Jeruzalska z HTC 
VIVE. Światowej sławy firma 
wybrała Collegium Witelona 
na miejsce prezentacji swojego 
sprzętu, ponieważ to studenci 
stanowią przyszłe kadry dla 
biznesu, które będą wpro-

wadzać w życie nowoczesne 
rozwiązania, a legnicka uczel-
nia kształci bardzo obiecujące 
kadry.

- Witelonka jest liderem 
wśród kształcących praktycz-
nie szkół wyższych w kraju. 
Wyróżnia się nowoczesnymi 
metodami i formami kształce-
nia. Jako pierwsza uczelnia nie 
tylko w regionie, ale i jedna z 
pierwszych w kraju, dysponu-
je m.in. takimi środkami dy-
daktycznymi i wyposażeniem, 
którego mogą pozazdrościć 
nam inne ośrodki akademickie 
- mówi dr Karol Rusin, prof. 
CWUP, Prorektor ds Rozwoju 
Collegium Witelona Uczelni 
Państwowej.

Nauka przez zabawę
W Witelonce od kwietnia 

br. działa Pracownia Wirtual-
nej Rzeczywistości. - Studenci 
skutecznie zdobywają w niej 
wiedzę poprzez grę, zabawę, 
bez potrzeby żmudnego „wku-
wania”.  To bardzo zachęca 
ich do nauki - mówi Edward 
Polakiewicz, wykładowca Col-
legium Witelona, jeden z po-
mysłodawców Pracowni VR w 
Witelonce.

Wystarczy nałożyć specjal-
ne gogle, by w jednej chwili 
przenieść się w zupełnie inne 
miejsce: na ruchliwą ulicę, 
do znanego muzeum czy… 
wnętrza człowieka. Wirtualna 
rzeczywistość powstała na po-
trzeby gier komputerowych, a 
okazała się tak skutecznym na-
rzędziem w edukacji, że była 
w ostatnich dniach  jednym z 
tematów ogólnopolskiej konfe-
rencji naukowej  w Collegium 
Witelona Uczelni Państwowej.

Wirtualna rzeczywistość w Witelonce
R
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Wyniki turnieju

1. GM Titas Stremavicius 2495 Litwa   7.5 pkt.
2. IM Piotr Dobrowolski  2405 KSz Polonia Wrocław 6.0 pkt
3. GM Łukasz Cyborowski 2484 LKS Wrzos Miedzyborów 5.0 pkt
4. IM Martin Lokander  2492  Szwecja    4.5 pkt
5. GM Petr Haba 2454  Czechy    4.5 pkt
6. GM Grzegorz Nasuta  2512  KSz Miedź Legnica 4.5pkt
7. FM Pijus Stremavicius 2345 Litwa   4.0 pkt
8. FM Maciej Czopor  2427  KSz Polonia Wrocław 4.0 pkt
9. FM Łukasz Nowak  2319  KS Laura Chylice  3.5pkt
10. FM Michał Fiedorek  2321  KS Gwiazda Bydgoszcz  1.5pkt

Udział czterech arcy-

mistrzów oraz młodych 
zawodników zapowiadał 
duże emocje. Od początku 
świetnie prezentował się 
mistrz międzynarodowy 
Piotr Dobrowolski, jednak 
słabszy finisz spowodował, 
że uplasował się na drugim 
miejscu.

Bardzo solidnie grał Ti-
tas i zwyciężył z historycz-
nym wynikiem 7,5 pkt z 9 
partii.

Trzecie miejsce zajął 
wielokrotny uczestnik tur-

nieju arcymistrz Łukasz 
Cyborowski.

Tym razem nikomu nie 
udało się wypełnić normy 
na tytuły międzynarodowe-
go, choć bardzo blisko tego 
zadania był wicemistrz Pol-
ski do lat 18 Maciej Czopor.

Turniej mógł zostać 
rozegrany dzięki wsparciu 
KGHM Polska Miedź S.A.

Piotr Kowalak
FOT. K.SZ. MIEDŹ 

LEGNICA

Zwycięstwem arcymistrza 
Titasa Stremaviciusa z Litwy 
zakończył się XXXVI Między-
narodowy Turniej Szachowy 
o Puchar Wojewody Dolno-
śląskiego. Po 3-letniej prze-
rwie ponownie w Legnicy zo-
stał rozegrany kołowy turniej 
arcymistrzowski w którym 
można było wypełnić normy 
na arcymistrza oraz mistrza 
międzynarodowego.

Puchar Wojewody dla 
arcymistrza z Litwy 

Wiodąca pod względem 
jakości kształcenia praktycz-
nego i wyposażenia nowo-
czesnych pracowni, mająca 
25-letnią tradycję uczelnia 
państwowa, oferuje studia na 
trzech wydziałach: Nauk Spo-
łecznych i Humanistycznych, 
Nauk Technicznych i Ekono-
micznych, Nauk o Zdrowiu i 
Kulturze Fizycznej. To stu-
dia licencjackie, magisterskie, 
podyplomowe. Odbywające 
się w trybie stacjonarnym, 
zaocznym oraz nowatorskiej 
formule „Ucz się i pracuj”. 
Studia stacjonarne oraz „Ucz 
się i pracuj” są bezpłatne. 

Dobre studia, dobra pra-
ca

Collegium Witelona znaj-
duje się w czołówce kształcą-
cych praktycznie szkół wyż-
szych m.in. dzięki temu, że 
dba o jak najlepsze relacje z 
otoczeniem społeczno-go-
spodarczym: biznesem, wio-
dącymi placówkami służby 
zdrowia, służbami ratowni-
czymi, urzędami. Dzięki temu 
studenci Collegium Witelona 
mają zapewnione praktyki za-
wodowe i możliwości rozwoju 
w najlepszych miejscach, co 
pozwala im na szybkie odna-
lezienie się na rynku pracy. 

- Proponujemy naszym 
studentom kierunki, po któ-
rych ukończeniu znajdą z ła-

twością dobrze płatną pracę 
- mówi dr Karol Rusin, prof. 
CWUP, Prorektor ds. Roz-
woju.

Ponieważ uczelnia jest 
otwarta na nowe wyzwania, 
ma też nowoczesne pracow-
nie, których pozazdrościć 
mogą największe ośrodki 
akademickie w kraju,  m.in. 
Monoprofilowe Centrum 
Symulacji Medycznej, Pra-
cownię Kobotyki, Pracownię 
Wirtualnej Rzeczywistości, 
Salę Symulacji Rozpraw Są-
dowych i inne.

- Program studiów jest 
skonstruowany tak, aby nasi 
studenci zdobywali jak naj-
więcej praktycznych umie-
jętności. Kadra składa się w 
dużej mierze właśnie z prak-
tyków, osób aktywnych za-
wodowo w dziedzinach, które 
wykładają. Są więc skarbnicą 
wiedzy na temat pracy w da-
nym zawodzie. Przekazują 
studentom swoje doświad-
czenia i umiejętności - mówi 
dr Bogumiła Wątorek, prof. 
CWUP, Prorektor ds. Nauki i 
Współpracy z Zagranicą Col-
legium Witelona.

- Studenci Witelonki 
mają więc dostęp do najnow-
szych technologii, narzędzi 
i metod pracy, a także moż-
liwość nabycia umiejętności 
pożądanych na rynku pracy 
- dodaje dr Karol Rusin, prof. 
CWUP.

Dla maturzystów i pra-
cujących

Oferta uczelni skierowana 
jest  do poszukujących do-
brych, nowoczesnych studiów 
stacjonarnych maturzystów, 
ale też do osób aktywnych 
zawodowo.  Dla tych, którzy 
maturę dawno mają za sobą, a 
chcieliby podnieść kwalifika-
cje,  zmienić zawód, skończyć 
ciekawe studia, Witelonka 
przygotowała autorską for-
mułę „Ucz się i pracuj”. 

- Ta możliwość kształce-

nia pozwala z powodzeniem 
łączyć pracę zawodową ze 
studiami. Zajęcia odbywają 
się 2 - 3 razy w tygodniu, po-
południami, w formule online, 
ponadto w wybrane weekendy 
- mówi dr Monika Wierzbic-
ka, prof. CWUP, Prorektor ds. 
Dydaktyki i Studentów Col-
legium Witelona.

Wszystkie formy kształ-
cenia w Witelonce dosto-
sowane są też do oczekiwań 
osób ze szczególnymi potrze-
bami: niepełnosprawnych czy 
mających trudną sytuację ma-
terialną.

Uczelnia przyjazna dla 
wszystkich

- Jeśli przez różne ogra-
niczenia zastanawiacie się, 
czy możecie podjąć studia, 
zapraszamy do Collegium 
Witelona. Nasza uczelnia jest 
przystosowana do potrzeb 
osób z niepełnosprawnościa-
mi, a kadra przeszkolona w 
tym kierunku. Także trudna 
sytuacja materialna nie jest 
przeszkodą, by u nas studio-
wać. Witelonka zapewnia bo-
wiem wszechstronną pomoc, 
dostosowaną do indywidu-
alnych potrzeb studentów: 
począwszy od wsparcia wy-
kwalifikowanych asystentów, 
przez różnego rodzaju sty-
pendia, po bezpłatną pomoc 
psychologiczną. Przykładamy 
naprawdę dużą wagę do tego, 
aby u nas każdy student czuł 
się dobrze - mówi dr Monika 
Wierzbicka, prof. CWUP.

Tradycyjnie i nowocze-
śnie

Aby zarejestrować się na 
studia w Collegium Witelo-
na, wystarczy wejść na stronę 
internetową rekrutacja.colle-
giumwitelona.pl. Można tam 
zapisać się na studia drogą 
elektroniczną, znaleźć wszyst-
kie potrzebne informacje, ale 
też  wskazówki do rejestracji 
w formie tradycyjnej. Wite-
lonka zaprasza!

Do wyboru są 23 kierunki stu-
diów, w jednej z najlepszych 
i najnowocześniej wyposa-
żonych uczelni kształcących 
praktycznie. Oferta skiero-
wana jest do maturzystów, 
ale też do osób aktywnych 
zawodowo. Dostosowana 
do potrzeb ludzi z niepełno-
sprawnościami. W Collegium 
Witelona Uczelni Państwo-
wej ruszyła rekrutacja na 
studia, na rok akademicki 
2022/2023. 

Rekrutacja, której 
nie można przeoczyć
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W połowie maja, podczas 
przygotowań do I Komunii 
Świętej doszło do incydentu 
przed kościołem w Wielow-

si. Stanisław S. z furią napadł 
na księdza, zwyzywał go od 
pedofilów i, wciąż wzburzony, 
próbował wtargnąć do świą-
tyni. Ksiądz na gorąco zgłosił 
zajście policjantom ze Ścina-
wy. Kiedy przyjechał radio-
wóz, mężczyzna się uspokoił. 
Trwa postępowanie o naru-
szenie miru domowego.

Według asp. sztab. Sylwii 
Serafin, oficer prasowej Ko-
mendy Powiatowej Policji w 
Lubinie, nie można mówić, 
że sprawa się ślimaczy, bo na 
przeprowadzenie postępowa-
nia policja ma dwa miesiące, a 
zdarzenie miało miejsce zaled-
wie w połowie maja. Funkcjo-
nariusze prowadzą czynności. 
Starają się też monitorować 
sytuację we wsi, choć agresor 

w niej nie mieszka (prowadzi 
tzw. koczowniczy tryb życia). 
Nawet gdyby chcieli, nie mogą 
sami z siebie odwieźć Stanisła-
wa S. na przymusowe leczenie. 
Taką decyzję w uzasadnionych 
wypadkach mógłby wydać tyl-
ko sąd bądź prokurator.

Stanisław S. ma około 
trzydziestu lat i umięśnioną, 
pokrytą tatuażami klatkę pier-
siową, którą chętnie eksponuje 
w zamieszczanych w serwisie 
YouTube filmikach. Przed-
stawia się w nich jako Bóg 
Słońca, syn natury, geniusz 
energii, trzykrotnie zgwałco-
ny w legnickim seminarium 
duchownym oraz podstęp-
nie podtruwany narkotyka-
mi dodawanymi mu przez 
byłą partnerkę do soli, cukru 

i pasty do zębów. Wspomi-
na m.in kopalnię, skąd został 
zwolniony, i pięciomiesięcz-
ny pobyt w szpitalu psychia-
trycznym. Wiele jego nagrań 
to wulgarne  ataki na Kościół 
katolicki, pełne bluźnierstw 
i przepełnione nienawiścią 
do księży oraz wiernych. W 
ostatnich filmikach wyżywa 
się na swojej rodzinie, m.in. 
znieważa ojca oraz byłą part-
nerkę i kieruje groźby pod 
jej adresem. Odgraża się też 
innym ludziom: „Jak jeszcze 
raz zostanę zakuty w kajdan-
ki; jak jeszcze raz znajdę się w 
psychiatryku... Wierzcie mi, ja 
jestem we wszystkim. Ja chcę 
dawać życie a nie się wściekać, 
że wasze życie zabija moje ży-
cie. Czy ja mam was straszyć?” 

- cedzi do kamery przez zęby. 
„Jeśli jeszcze raz zobaczę tego 
diabła w sukni; jeśli jeszcze raz 
zobaczę, że chodzicie, do tych 
diabelskich świątyń, to zga-
szę wszystko. (...) Ostatni raz 
zostałem zakuty w kajdanki i 
ostatni raz ktoś mnie nazwał, 
że jestem chory psychicznie i 
ostatni raz ktoś mi powiedział, 
że jestem narkomanem. A je-
śli ktoś podważa mnie i tknie, 
dotknie, pogwałci moje ciało i 
życie, ja nie będę gwałcił - ja 
będę gasił, wyłanczał”.

Stanisława S. przez dłuż-
szy czas w Wielowsi nie było. 
Wrócił w marcu i z miesiąca 
na miesiąc jego agresja coraz 
bardziej się wzmaga. Chodzi 
między domami, wykrzykuje 
niepokojące rzeczy i grozi lu-

dziom, którzy próbują uspoko-
ić jego gniew. Rozmawialiśmy 
z mieszkańcami Wielowsi. 
Nie kryją przerażenia. Boją 
się, by „Bóg Słońca” nie zreali-
zował swoich zapowiedzi.

- Kto wie, co mu przyje-
dzie do głowy - mówi anoni-
mowo jeden z mieszkańców. 
- Jeśli się go nie zabierze na 
leczenie, może w końcu pod-
łożyć ogień pod jakiś budynek 
lub zrobić komuś inną krzyw-
dę.

Według asp. sztab. Sylwii 
Serafin, nikt z mieszkańców 
Wielowsi nie zgłaszał funk-
cjonariuszom, że czuje zagro-
żenie ze strony Stanisława S. 
Dla policji to nowa informa-
cja.

Piotr Kowalak

W chwili śmierci An-
drzej Trajkowski miał 32 
lata, troje dzieci i żonę z 
czwartym w drodze. Praco-
wał zawodowo jako elektryk. 
Był też członkiem Niezależ-
nego Samorządnego Związ-
ku Zawodowego Solidar-
ność. Jak setki mieszkańców, 
31 sierpnia 1982   r. poszedł 
na pokojową manifestację w 
rocznicę porozumień sierp-
niowych. Jej uczestnicy do-
magali się m.in. uwolnienia 

internowanych działaczy 
opozycji, zniesienia stanu 
wojennego, reaktywowa-
nia działalności i legalizacji 
Solidarności. Zwracali tez 
uwagę na szereg problemów 
społeczno-gospodarczych. 
Ministerstwo Spraw We-
wnętrznych przygotowało 
się do stłumienia manife-
stacji siłą. Funkcjonariu-
sze milicji, w tym ZOMO 
(Zmotoryzowane Odwody 
Milicji Obywatelskiej), wy-
słani przeciwko demon-
strantom, zostali zaopatrze-
ni w palną broń maszynową i 
ostrą amunicję. Gdy po kilku 
godzinach potraktowany ga-
zem łzawiącym tłum prote-
stujących zaczął się cofać i 
rozchodzić, ZOMO zaczę-
ło strzelać do ludzi z ostrej 

amunicji. Kilka osób zostało 
postrzelonych, a trzy - obok 
trafionego kulą w głowę 
Andrzeja Trajkowskiego, 
Michał Adamowicz i Mie-
czysław Poźniak - zmarły na 
skutek ran.

Jeszcze w tym samym 
dniu Prokuratura Garnizo-
nowa we Wrocławiu wszczę-
ła postępowanie, w spra-
wie śmierci m.in. Andrzeja 
Trajkowskiego podczas zajść 
ulicznych, w którym podję-
to próbę zdjęcia z milicjan-
tów odpowiedzialności za 
tę zbrodnię. Do akt złożo-
no protokoły przesłuchań 
kilkunastu osób, wyznaczo-
nych przez MO jako świad-
kowie. Większość prze-
słuchiwanych wskazywała, 
iż uczestnicy zbiorowiska 

rzekomo rzucali do władz 
milicji zerwanym brukiem 
oraz butelkami z benzyną, 
na odpowiedziano gazem 
łzawiącym oraz strzałami 
ostrzegawczymi w jezdnię 
z broni ze ślepą amuni-
cją. Protokoły przesłuchań 
sztucznie wskazują na ko-
nieczność samoobrony ze 
strony funkcjonariuszy MO, 
jak również bardziej skupiają 
się na szkodach doznanych 
przez milicję niż szkodach, 
których doznały postrzelone 
osoby, uczestniczące w ma-
nifestacji.

Po śmierci Andrzeja 
Trajkowskiego oraz innych 
osób, pozbawionych życia 
na skutek zajść w dniu 31 
sierpnia 1982 roku w Lubi-
nie, władze państwa utrud-

niały wydanie ciał rodzinom, 
zadbano też, aby tablice na 
nagrobkach nie wskazywa-
ły na dokładne okoliczności 
śmierci. Wdowę po Andrze-
ju Trajkowskim nachodzono 
w każdą rocznicę śmierci, 
niszczono kwiaty na jego 
grobie.

Andrzej Trakjowski 
sprzeciwiał się komunistycz-
nej władzy, walczył o nie-
podległą Polskę i poniósł za 
to najwyższą ofiarę. Ucier-
piała też jego rodzina, która 
teraz - prawie 40 lat po tam-
tych wydarzeniach - domaga 
się przed Sądem Okręgo-
wym w Legnicy zadośćuczy-
nienia za zbrodnię. Bliskich 
zabitego reprezentuje mece-
nas Piotr Korotyniec z IUS 
Memoriae - Prawo Pamięci.

Podczas dzisiejszej roz-
prawy przed Sądem Okrę-
gowym w Legnicy sędzia 
Magdalena Bielecka ujaw-
niła kopie dokumentów z 
teczki „Wydarzenia Lubiń-
skie” w Archiwum Państwo-
wym we Wrocławiu, oddział 
w Legnicy, w których wspo-
mina się o Andrzeju Traj-
kowskim. Większość z nich 
to materiały sporządzone 
przez Służbę Bezpieczeń-
stwa, ale wśród odczytanych 
dowodów były też artykuły 
z prasy podziemnej. Na na-
stępnej rozprawie, pod ko-
niec czerwca, powinny zo-
stać ujawnione dokumenty z 
archiwum w Lubinie, o któ-
rych podczas procesu wspo-
mniał jeden ze świadków.

Piotr Kowalak

Mieszkańcy Wielowsi żyją w 
strachu przed agresywnym 
chorym psychicznie sąsia-
dem. Uważa się za Boga 
Słońca, wyklina na księży i 
grozi ludziom: „jak jeszcze 
raz zobaczę, że chodzicie do 
tych diabelskich świątyń, to 
zgaszę wszystko”. Po tym, 
jak pod kościołem zaatako-
wał słownie proboszcza, ko-
misariat w Ścinawie wszczął 
postępowanie. Sprawa jest 
znana policji od trzech tygo-
dni. Według mieszkańców, w 
każdej chwili może dojść do 
tragedii.

Rodzina Andrzeja Traj-
kowskiego, który zginął 
od milicyjnej kuli podczas 
manifestacji Solidarności 
w Lubinie w 1982 roku, do-
maga się przed legnickim 
sądem zadośćuczynienia i 
sprawiedliwości.
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Wieś boi się Boga Słońca

Proces za śmierć sprzed 40 lat
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