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MIASTO

o rozstrzygniętym przetargu o wartości 367 tys. zł rusza wy-
miana starych latarni na ulicy Złotoryjskiej (od Rynku do przej-

ścia podziemnego). Zamontowane zostaną stylizowane, energoosz-
czędne, ledowe latarnie, nawiązujące do staromiejskiego charakteru 
tej części miasta. 
To kolejna inwestycja związana z nowoczesnym oświetleniem.  
W minionym roku Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komu-
nalnej zamontowało energooszczędne latarnie na ul. Drzymały. Z 
kolei na Rynku wymienione zostały oprawy latarni. W miejsce sta-
rych, kulistych zamontowano nowoczesne - ledowe. Jest jaśniej, 
ładniej i o wiele taniej. Przypomnijmy, że wcześniej wymienione 
były też oprawy na ulicach Młynarskiej, Wyszyńskiego, Najświęt-
szej Marii Panny i Szpitalnej.

Miasto otrzymało dotację na uaktual-
nienie inwentaryzacji azbestu i wyro-
bów zawierających azbest na terenie 
Legnicy. Dofinansowanie w kwocie 
10.300 zł przyznało Ministerstwo 
Przedsiębiorczości i Technologii. 
Dzięki aktualnym danym możliwe 
będzie ubieganie się o dotację z Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej na usu-
nięcie azbestu z terenu Legnicy. 
W ciągu ostatnich 5 lat gmina usu-
nęła 72 tony azbestu z różnych nie-
ruchomości.

Od kwietnia trwają nasadzenia drzew, krzewów i roślin 
kwitnących. Prace ogrodnicze nasiliły się w maju. Miasto 

kupiło kilkadzesiąt tysięcy sadzonek, które ozdo-
bią parki, skwery, place, ulice i zieleńce. 

Dywan kwiatowy, zakładany po raz 
ostatni na placu Słowiańskim w ocze-

kiwaniu na jego przebudowę, żegna 
się feerią barw. Do jego wykonania 
posłużyły m.in.: begonie, smaglicz-
ki, aksamitki, koleusy, heliotropy,  

wilczomlecze, stokrotki i szałwie.

NOWE OŚWIETLENIE  
ZŁOTORYJSKIEJ

INWENTARYZUJEMY  
WYSTĘPOWANIE AZBESTU

WIOSNĄ MIASTO ROZKWITA
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LEGNICART 
Legnicki Informator Kulturalny

opracowany został na podstawie mate-
riałów nadesłanych przez organizatorów 
imprez. Za ewentualne zmiany wydawca  
nie ponosi odpowiedzialności.

Magazyn Miejski 
LEGNICA.EU

Legnicka kartka z kalendarza  
• czerwiec 1967

HISTORIE
NIEZNANE

Minęło już ponad pół wieku, kiedy w naszym mie-
ście odbyła się pierwsza edycja turnieju chórów „Le-
gnica Cantat”. Historia jego powstania jest związana  
z wieloletnią działalnością Henryka Karlińskiego (1922-
1975) - pomysłodawcy i głównego organizatora imprezy, 
a zarazem jednej z najważniejszych osobistości legnickie-

go życia kulturalnego po II wojnie światowej i honorowe-
go obywatela miasta.
Pierwszy, skromny turniej, miał miejsce  
w dniach 9-11 czerwca 1967 r., jako „Dolnośląskie 
Święto Pieśni Legnica Cantat”, przygotowane w ra-
mach obchodów „Dni Legnicy”. Z każdą następ-
ną edycją impreza przeradzała się w coraz większe 
przedsięwzięcie. Dosyć szybko wykroczyła poza 
Dolny Śląsk, a organizatorzy gościli w Legnicy chóry  
z różnych stron kraju i z zagranicy. Jego przemianowanie 
w 1975 r. na turniej „Ogólnopolski” było więc już tylko 
symboliczne, bo „Legnica Cantat” już wcześniej nabrała 
takiego charakteru.
W ciągu dziesięcioleci poszczególnym turniejom towa-
rzyszyły liczne imprezy i inicjatywy pozakonkursowe. Ich 
wizytówką stały się koncerty plenerowe, fantastyczne 
plakaty i Złota Lutnia Jerzego Libana, jako główna i naj-
bardziej pożądana nagroda.

 ■ tekst – Marek Żak,  fot. ze zbiorów Teofili Grabskiej

Magazyn miejski LEGNICA.EU 
oraz LEGNICART Legnicki Informator  
Kulturalny dostępne są także  
w wersji elektronicznej na stronie  
internetowej www.legnica.eu
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MIASTO

uropejski Bank Inwestycyjny, które-
go właścicielami są państwa człon-

kowskie Unii Europejskiej, przyznał nam 
inwestycyjny kredyt długoterminowy, nie-
komercyjny i oparty na bardzo korzystnych 
warunkach. 
Zgodnie z umową, pożyczone środki mają 
pokryć połowę planowanych przez miasto 
wydatków inwestycyjnych, które poprawią 
jakość życia mieszkańców. Drugą część,  
w wysokości 137 mln zł, dołoży miasto  

z własnego budżetu oraz zewnętrznych - 
unijnych i państwowych środków. Zaplano-
wane łączne wydatki na 20 inwestycji wy-
niosą 272 mln 720 tys. zł. 

 

E

Pół wieku legnickiego Cantatu. Życie za-
czyna się po pięćdziesiątce – słychać było 
w życzeniach od festiwalowych gości. 
Śpiewanie, jak się okazuje, ma wielkie, 
naprawdę wielkie moce. 
Wygłoszona podczas inauguracji 50-le-
cia legnickiego Cantatu laudacja, to nic 
innego, jak przepis na długowieczność. 
Usłyszeliśmy, że według badań, śpiewa-
nie rozładowuje stres, a nawet ... odmła-
dza. Pomaga poradzić sobie ze stratą  
i z bólem zarówno emocjonalnym, jak 
i fizycznym. Daje radość, otwiera serce, 
podnosi ducha i dodaje sił. Śpiewanie 
może pomóc nam wyjść z depresji, a na-
wet wznieść nas na emocjonalne wyżyny, 

dając poczucie euforii równej z wygraną 
w maratonie. Oto co może sprawić ta 
zwykła-niezwykła czynność. Śpiewajmy 
zatem nie tylko przy okazji legnickiego 
Cantatu – święta muzyki chóralnej, której 
stolicą lat temu wiele stała się Legnica. 
Bo przecież śpiewać każdy może. Kto wie, 
może zrobimy w Legnicy warsztaty śpie-
wu uzdrawiającego tak, by zbiorowo się 
leczyć albo wygładzać zmarszczki w ryt-
mach nadanych przez naszego muzycz-
nego „lekarza”. Niedawny gość Cantatu, 
Bobby McFerrin śpiewał przecież: Don’t 
worry be happy. Śpiewająco Państwa za-
chęcam do skorzystania z legnickiej tera-
pii. To naprawdę działa!

Śpiewanie jak terapia   

Ewa  
Szczecińska-Zielińska
dyrektor  
Wydziału Promocji  
i Komunikacji Społecznej  
Urzędu Miasta Legnicy

 > Prezydent Legnicy Tadeusz Krzakowski i Rafał Rybacki - Szef Polskiej Sekcji Kredytowej Europejskiego  
Banku Inwestycyjnego w Luksemburgu, podpisali (26 kwietnia) umowę o udzieleniu naszemu miastu kredytu  
w wysokości 136 mln zł.

272 mln 720 tys. złotych
NA INWESTYCYJNY ROZWÓJ MIASTA

Nasz budżet, kondycja finansowa 
oraz zamiary inwestycyjne były 
wnikliwie analizowane przez eks-
pertów EBI. Otrzymaliśmy bardzo 
wysokie oceny – podkreśla prezy-
dent Tadeusz Krzakowski. – Umowa 
wyznacza kierunki rozwoju Legnicy 
na lata. Wszyscy marzymy o mieście 
nowoczesnym i rozwiniętym. Teraz 
mamy środki, by ten cel osiągnąć.
- Cieszę się, że znaleźliśmy się na-
wzajem – mówił Rafał Rybacki  
z EBI. – Analizowaliśmy bardzo 
wiele elementów funkcjonowania 
miasta i wiemy, że Legnica w pełni 
zasługuje na solidne wsparcie finan-
sowe pochodzące od wszystkich 
krajów unijnych.
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 ■ Publikujemy fragment wywiadu, jakiego prezydent Tadeusz Krzakowski udzielił redaktorowi 
Michałowi Kolanko dla Rzeczpospolitej (Życie Regionów, 29 kwietnia).

Co jest najwięk-
szym wyzwa-

niem dla mia-
sta średniej 
wielkości, 
jak Legnica?

Przed nami 
budowanie 

mocnej pozy-
cji w subregio-

nie, szukanie po-
zytywnych stron  

w położeniu geogra-
ficznym. Także wzmac-

nianie pozycji w zakresie usług, zwłaszcza 
posiadających ponadprzeciętny potencjał 
inwestycyjny dla sektora nowoczesnych 
usług biznesowych. Tu jesteśmy w gronie 9 
miast uczestniczących w specjalnym projek-
cie Ministerstwa Rozwoju, zwanego Pakie-
tem dla średnich miast. Chcemy wykorzystać 
też węzeł autostrady A4/S3 i wzmocnić sub-
regionalną ofertę inwestycyjną. Chcemy pa-
trzeć na Legnicę poprzez budowanie pozycji  
w regionie, także w sąsiedztwie z Czechami 
i Niemcami. Od nas wypływają ludzie do 
pracy również za granicę. My nie konkuru-
jemy z Wrocławiem, musimy z metropolią 
współistnieć. Legnica jest przyjaznym do 
życia miastem, tu pojawia się wiele nowych 

inwestycji. Szukamy nowych kierunków do 
kształcenia na Politechnice Wrocławskiej, 
która ma tu wydziały i w Państwowej Wyż-
szej Szkole Zawodowej im. Witelona. Chce-
my też rozwijać szkolnictwo zawodowe. 
Tylko 7 minut jazdy od Legnicy potrzeba, by 
dotrzeć do najnowocześniejszego ośrodka 
Mercedesa. To również wykorzystujemy.

A deglomeracja?

Faktem jest, że część średnich miast będzie 
miała unijne inwestycje i dofinansowania. 
Wiemy, że przyniosło to już potwierdzony 
efekt w Europie. Niekoniecznie duże miasta 
muszą zawsze zyskiwać. Legnica jest dobrze 
do tego procesu przygotowana. Nie zmar-
nujemy żadnej szansy na nasz rozwój. 

Jak z perspektywy lat widzi Pan zmiany  
w samorządzie? Są na lepsze czy na gorsze?

Z niepokojem obserwuję zmiany, które do-
konują się w ostatnich kilkunastu latach. 
Legislacyjne i praktyczne. Dochodzi do sy-
tuacji, które kiedyś były niewyobrażalne, 
jak na przykład próby ubezwłasnowolnienia 
samorządów i nieliczenie się z ich opinia-
mi. Dziś w pędzie do utrwalania władzy nie 
obowiązują żadne, czy to konstytucyjne, czy 
moralne zasady.

SAMORZĄD

W PĘDZIE DO UTRWALANIA  
WŁADZY NIE OBOWIĄZUJĄ  
DZIŚ ŻADNE ZASADY

WIĘCEJ PIENIĘDZY 
NA TEGOROCZNE 
LEGNICKIE  
INWESTYCJE

Do najważniejszych zmian należą m.in. 
dodatkowe wydatki na układ komuni-
kacyjny i inne elementy infrastruktury 
komunalnej. Na budowę i przebudowę 
sieci ścieżek rowerowych będzie przeka-
zane 700 tys. zł. Adaptacja i przebudowa 
obiektu szkolnego przy ul. Mazowiec-
kiej 3 na potrzeby Zespołu Placówek 
Specjalnych zwiększy się o kwotę 2 mln 
150 tys. zł. Rewitailizację zabytkowego 
parku Miejskiego zasili 2 mln 400 tys. zł. 
Dzięki temu jeszcze w tym roku będzie 
można rozpocząć przebudowę fontann 
we francuskiej części parku Miejskiego. 
Modernizacja stadionu wraz z budową 
miejsc parkingowych i wygrodzeń – to 
280 tys. zł. Dofinansowanie do budowy 
nowoczesnej strzelnicy wyniesie 347 tys. 
400 zł, a przebudowa obiektu przy ul. św. 
Piotra i Witelona na potrzeby fundacji 
Avatar – 150 tys. zł. Zarząd Gospodarki 
Mieszkaniowej otrzyma 53 tys. zł na do-
budowę przewodów wentylacyjnych w 
kamienicach komunalnych przy ul. Ście-
giennego 29 i Głogowskiej 87, natomiast 
przebudowa konstrukcji dachów wraz z 
pokryciem w Rynku 32 i 33 uzyska kwotę 
500 tys. zł. Dla 23 placówek oświatowych 
kupione będą multimedialne programy 
edukcayjne za 321 tys. 379 zł.

 > Prezydent zaproponował 
zwiększenie wydatków, 
głównie inwestycyjnych,  
o 7 mln 815 tys. 510 zł. Rada 
Miejska przyjęła pakiet 
zmian budżetu miasta  
na rok 2019.
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POMYSŁY LEGNICZAN  
NA LBO 2020 JUŻ ZGŁOSZONE

RELIKTY POMNIKÓW PRL-U TRAFIŁY DO LAPIDARIUM

amy więc kolejną szansę na realiza-
cję własnych lokalnych pomysłów, na 

zmianę swojego otoczenia. Koszt realizacji 
jednego zadania inwestycyjnego w tej edy-
cji LBO może wynieść do 270 tys. złotych. 
Zgłoszone wnioski trafią do oceny formal-
nej, a jeśli spełnią określone warunki, będą 
podlegać weryfikacji Zespołu Technicznej 
Oceny Projektów. Wyniki oceny będą opu-
blikowane na www.lbo.legnica.eu. Tylko 
projekty pozytywnie ocenione zostaną pod-
dane głosowaniu mieszkańców.

- Przy cmentarzu żołnierzy radzieckich po-
wstała plenerowa ekspozycja przestrzenna, 
w której znalazły miejsce usuwane z pano-
ramy miasta, budzące kontrowersje, pomni-
ki komunistyczne – mówi Marcin Makuch, 
dyrektor Muzeum Miedzi. - Naszym celem 
nie było utworzenie nostalgicznego „mau-
zoleum” pozostałości minionego systemu. 
Nowa wystawa to pełnoprawna edukacyjna 
ekspozycja muzealna, prezentująca elemen-
ty pomników PRL. 
Towarzyszące reliktom plansze z komenta-
rzami objaśniają okoliczności i sens powsta-
wania monumentów propagandy, a także 
ich dalsze dzieje, aż po zrzucenie z cokołów. 
- Przestając istnieć w pierwotnym otoczeniu, 

relikty pomników utraciły swoją pierwotną 
„moc” oddziaływania na ludzkie myśli i su-
mienia – podkreśla Marcin Makuch. -Odtąd, 
już jako obiekty muzealne, mają one skła-
niać do stawiania pytań minionej przeszło-
ści, do refleksji nad losami Polski i Polaków w 
drugiej połowie XX wieku, żyjących w cieniu 
czerwonej gwiazdy.

KALENDARZ  
LBO 2020

29.04.-21.05.2019 r. 
• przyjmowanie  
  wniosków
22.05.-25.05. 2019 r. 
• formalna ocena   
  wniosków
27.05.-10.08. 2019 r. 
• techniczna ocena   
  wniosków
28.09.-21.10. 2019 r. 
• kampania  
  informacyjna
07.10.-21.10. 2019 r.  
• głosowanie  
  mieszkańców
28.10.2019 r. 
• ogłoszenie wyników

M

MIASTO

 > Wystartował Legnicki Budżet Obywatelski 2020. Do 21 maja każdy 
dorosły mieszkaniec Legnicy mógł zgłosić dowolną liczbę projektów. 
Wpłynęło ich ponad 60, ale ta ilość może się zmienić poprzez niezbęd-
ne weryfikacje.

 > Muzeum Miedzi przygotowało nowe miejsce ekspozycyjne dla osób 
zwiedzających Legnicę. Przy ulicy Wrocławskiej powstało lapidarium  
z ekspozycją „Cień gwiazdy. Relikty legnickich pomników PRL-u”.

 ■ Jeśli masz pytania lub 
wątpliwości, zapraszamy 
do kontaktu: Centrum 
Dialogu Obywatelskiego, 
Rynek 4, tel. 76 721 21 77.
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Absolwenci dotychczasowych gim-
nazjów będą rekrutowani jeszcze do 

3-letnich liceów ogólnokształcących, 4-let-
nich techników lub 3-letnich branżowych 
szkół zawodowych I stopnia. Natomiast 
absolwenci szkół podstawowych będą już 
przyjmowani do 4-letnich liceów, 5-letnich 
techników oraz 3-letnich branżowych szkół 
I stopnia. 
Liczba miejsc w poszczególnych typach 
szkół jest w stanie zaspokoić potrzeby każ-
dej grupy kandydatów. Szkoły przygotowa-
ły bogatą i różnorodną ofertę edukacyjną 
dostosowaną do zainteresowań uczniów 
oraz potrzeb rynku pracy. 
W Legnicy nabór do szkół publicznych od-
bywa się, podobnie jak w latach ubiegłych, 
poprzez system elektroniczny. W okresie od 
13 do 25 czerwca br. kandydaci będą mogli 
zalogować się na stronie https://dolnosla-
skie.edu.com.pl. Tam znajdą ofertę eduka-
cyjną liceów oraz szkół zawodowych. 
Kandydaci mogą dokonać wyboru maksymal-
nie trzech szkół według własnych preferencji i 
zainteresowań. Wydrukowany z systemu, pod-
pisany wniosek i inne wymagane dokumenty 

należy zanieść do szkoły pierwszego wyboru 
najpóźniej do 25 czerwca 2019 r. 
O zakwalifikowaniu się do wybranej szkoły 
decyduje suma punktów, na którą składa-
ją się wyniki uzyskane przez kandydata na 
świadectwie ukończenia szkoły, wyniki eg-
zaminów, punkty za szczególne osiągnięcia 
na konkursach przedmiotowych i olimpia-
dach oraz za działalność społeczną. 

 > W Legnicy do 25 czerwca potrwa nabór do pierwszych klas szkół ponadpodstawowych. W tym roku prowa-
dzone są dwa odrębne postępowania rekrutacyjne: jedno dla absolwentów klas trzecich dotychczasowych 
gimnazjów, drugie - dla absolwentów ośmioletnich szkół podstawowych. 

 > Społeczna Rada Sportu, działająca przy prezydencie Legnicy, rozpoczęła kolejną, 5-letnią obecnie kaden-
cję. 14 maja br. ukonstytuował się nowy skład tego 11-osobowego gremium. 

A

TRWA REKRUTACJA DO SZKÓŁ ŚREDNICH

LEGNICKA RADA SPORTU POWOŁANA. 
ŁUKASZ STAWARZ JEJ PRZEWODNICZĄCYM

MIASTO

Reprezentuje ono legnickie środowiska, 
kluby i stowarzyszenia sportowe. Ma 
charakter opiniodawczy i konsultacyjny. 
Rada po raz pierwszy powołana została  
w 2007 roku.
Zadaniem Rady jest m.in.: opiniowanie 
projektów budżetu miasta w sferze kultury  

fizycznej, sportu  
i turystyki, opinio-
wanie kandydatur 
do stypendiów 
sportowych dla za-
wodników osiąga-
jących najwyższe 
wyniki w sporcie 
kwalif ikowanym 
oraz wyróżnień 
i nagród. Jest to 
także społeczne 
gremium dorad-
cze prezydenta  
w sprawach zwią-
zanych z rozwo-
jem sportu w Le-
gnicy.

Listy zakwalifikowanych zostaną 
opublikowane w szkołach 16 lipca. 
Następnie kandydaci będą potwier-
dzać wolę podjęcia nauki w szkole 
poprzez dostarczenie niezbędnych 
dokumentów. 
Natomiast 25 lipca br. szkolne 
komisje rekrutacyjne opublikują listy 
kandydatów przyjętych i kandydatów 
nieprzyjętych. Szkoły, które będą jesz-
cze dysponować wolnymi miejscami, 
uruchomią 26 lipca br. rekrutację 
uzupełniającą, która potrwa do 30 
sierpnia. 

Przewodniczącym legnickiej Rady 
Sportu został wybrany ponownie 
Łukasz Stawarz (Legnicki Klub 
Taekwon-do). W skład prezydium 
weszli: jako wiceprzewodniczący 
Bogusław Dolata (Legnicki Szkolny 
Związek Sportowy) i Ewa Supernat-
-Lobert (TKKF Zagłębie Miedziowe 
Legnica) jako sekretarz. Członkami 
Rady są ponadto: Józef Baściuk (OSŁ 
Strzelec), Piotr Potycz (KS Konfeks 
Legnica), Piotr Pęczek (MSPR Siódem-
ka Legnica), Zbigniew Prych (Ogni-
sko TKKF Olimp Legnica), Joanna 
Stenzel-Chomiak (LKS Trójka), Jacek 
Kiełb (MKS Ikar Legnica), Przemysław 
Kołkowski (MKS Miedź Legnica S.A.), 
Tomasz Dobrołowicz (UKS Dziewiątka 
Legnica).
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Maj obfitował w Legnicy w ciekawe i bardzo 
różnorodne wydarzenia. Było europejsko, 
patriotycznie, podniośle, artystycznie, ale też 
rodzinnie i rozrywkowo. 
Legniczanie uczcili 15–lecie wstąpienia do Unii 
Europejskiej. Na wystawie w Rynku można 

było zobaczyć, jak wykorzystaliśmy unijne do-
finansowanie. W latach 2004–2018 samorząd 
wraz z innymi podmiotami z miasta zrealizo-
wał projekty o wartości ponad 971 mln zł, a 
środki unijne stanowiły w tym ponad 594 mln.
Bawiliśmy się i słuchaliśmy koncertów. Od-

poczywaliśmy, graliśmy w siatkówkę. Legni-
czanie tłumnie świętowali Dzień Flagi. Nasza 
miała aż 300 metrów długości. Sięgnęła od 
Katedry po Kościół Mariacki. Były też obcho-
dy Roku Moniuszkowskiego w 200. urodziny 
kompozytora. 

WIELKA MAJÓWKA

KULTURA

Za nami 40. jubileuszowy Festiwal SRE-
BRO – jeden z największych przeglądów 
współczesnej biżuterii artystycznej w Eu-
ropie, organizowany przez Galerię Sztuki. 
Na 15 wystawach zgromadzono ponad 
1500 obiektów biżuterii i designu autor-

stwa ponad 400 artystów z kilkudziesięciu 
krajów świata.
Festiwalowa publiczność szczególnie ukon-
tentowana była kulminacją festiwalu, kiedy 
to odbyły się wernisaże wystaw z udziałem 
artystów, władz miasta i gości z całego świata.

Międzynarodowe jury przyzna-
ło Grand Prix Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego oraz 
1 kg srebra, ufundowany przez 
KGHM Polska Miedź S.A., Pawło-
wi Kaczyńskiemu.

Najbardziej spektakularnym akcentem jubi-
leuszowej, wyjątkowej Legnicy Cantat 50. był 
koncert „The Age of Sing”. Z towarzyszeniem 
chórów, w formule a capella - wystąpiła świa-
towej sławy wokalistka Katie Melua oraz zna-

ni i lubiani polscy artyści: Renata Prze-
myk, Kamil Bednarek i Piotr Cugowski. 
Dziedziniec Akademii Rycerskiej z tru-
dem pomieścił olbrzymią, zachwyconą 
widownię.

LEGNICKIE SREBRO MA 40 LAT

GWIAZDY Z KRAJU I ZE ŚWIATA  
NA 50-LECIE LEGNICY CANTAT
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 > Legnickie uroczystości z okazji 74. rocznicy zakończenia II wojny światowej (8 maja) zostały połączone  
z odsłonięciem tablicy ku czci lotników RAF, bohaterów największej ucieczki z hitlerowskiego obozu  
jenieckiego w roku 1944. 

ablicę wmurowano na Cmentarzu Ko-
munalnym przy ul. Wrocławskiej w 75. 

rocznicę tego historycznego wydarzenia. 
Upamiętnia ona uczestników słynnej Wiel-
kiej Ucieczki w marcu 1944 r. z obozu jeniec-
kiego w Żaganiu, zamordowanych przez 
hitlerowców pod Legnicą i skremowanych  
na legnickim cmentarzu.

Uroczystości uświetnili żołnierze 10. Brygady 
Kawalerii Pancernej w Świętoszowie, przyby-
ły liczne poczty sztandarowe, odbył się apel 
pamięci. Odśpiewano hymn państwowy. Od-
dane zostały salwy honorowe. W miejscach 
pamięci narodowej zapłonęły znicze i złożo-
ne zostały wiązanki kwiatów. 
Na uroczystości przybyła pani Anna Krystko-
wiak, bratanica rozstrzelanego w 1944 roku 
pilota RAF, porucznika Włodzimierza Adama 
Kolanowskiego. Wraz z prezydentem Legni-
cy odsłoniła tablicę pamiątkową. Obecni byli 
legniccy parlamentarzyści, kombatanci, sa-
morządowcy, przedstawiciele służb mundu-
rowych, organizacji i stowarzyszeń. 
Przypomnijmy, że to wydarzenie przeszło do 
historii jako Wielka Ucieczka i doczekało się 
ekranizacji w postaci amerykańskiej produk-
cji filmowej „The Great Escape” (1963) ze Ste-
vem McQueenem i Charlesem Bronsonem  
w rolach głównych.

T

LEGNICA UCZCIŁA PAMIĘĆ BOHATERÓW 
WIELKIEJ UCIECZKI 1944 ROKU

HISTORIA

- Czcimy pamięć młodych oficerów, 
alianckich lotników, w tym również 
Polaków, których bohaterski wyczyn 
– Wielka Ucieczka z obozu w Żaganiu 
w 1944 roku, do dzisiaj pozostaje 
symbolem męstwa, poświęcenia, 
odwagi i niezłomnego dążenia do 
wolności – mówił prezydent Legnicy 
Tadeusz Krzakowski. – Dzięki takim, 
jak oni i tysiące bezimiennych, może-
my dzisiaj cieszyć się wolnością. 
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