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Publikację zrealizowano przy współpracy
z Towarzystwem Przyjaciół Nauk w Legnicy

Z  prawdziwą satysfakcją przekazuję w  ręce czytelników wyjątko-
we wydawnictwo, które stanowi kronikarski zapis życia Legnicy 
w  2013 roku, wynikający z  potrzeby utrwalania jej historii. Znaj-
dziecie tu Państwo relacje z najważniejszych wydarzeń, jakie miały 
miejsce w  naszym mieście w  ubiegłym roku, bogato ilustrowane 
fotografi ami. To swoisty zapis dorobku Legnicy w różnych dziedzi-
nach życia społeczno-gospodarczego. Kronika łączy współczesność 
z historią – jej przewodnim motywem grafi cznym są różne odsłony 
herbu Legnicy, a kończy ją poświęcony tej tematyce artykuł Witolda 
Łaszewskiego, prezesa legnickiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. 
Warto także wspomnieć, że idąc z duchem czasu, przygotowaliśmy 
dla Państwa wersję elektroniczną niniejszego wydawnictwa. Kroni-
ka w formie interaktywnego pliku jest dostępna na ofi cjalnym por-
talu miasta www.legnica.eu.

Rok 2013 był kolejnym rokiem dynamicznego rozwoju Legnicy. 
To efekt rozsądnego planowania i ciężkiej pracy. Inwestowaliśmy za-
równo w rozwój infrastruktury drogowej, która stanowi najpoważ-
niejszy wydatek w budżecie gminy, infrastruktury komunalnej, jak 
i w bazę oświatową, sportową, rozwój kultury czy ochronę zabyt-

ków. Odbyły się dziesiątki ważnych imprez kulturalnych i  sporto-
wych. Realizowaliśmy nie tylko projekty twarde, ale także miękkie, 
prospołeczne, skierowane głównie do najbardziej potrzebujących. 
Cały czas dążymy do podniesienia jakości życia naszych miesz-
kańców. Skutecznie zabiegamy o środki unijne na realizację zadań 
samorządu. Rok 2013 był kolejnym, który udowodnił, że tylko kom-
pleksowe działania gwarantują zrównoważony rozwój.

Miasto się nieustannie zmienia, jest jak żywy organizm, za który 
wspólnie odpowiadamy i który wspólnie kształtujemy, utożsamiając 
się z Legnicą. Mamy świadomość czekających jeszcze na realizację 
zadań i wyzwań, jakie przed nami stoją, ale widzimy także, jak wiele 
już udało się zmienić. Widzą to mieszkańcy i doceniają także insty-
tucje zewnętrzne, przyznając miastu liczne nagrody i wyróżnienia. 
Legnica to wyjątkowe i  piękne miasto, które jest dobrym miej-
scem do życia dla mieszkańców i ciekawą propozycją dla turystów, 
co znajduje swoje doskonałe odzwierciedlenie w  haśle promocyj-
nym „Legnica – z nią zawsze po drodze”. Zapis wydarzeń minionego 
roku, który trzymają Państwo w dłoniach, jest tego najlepszym po-
twierdzeniem.

SZANOWNI PAŃSTWO!

Tadeusz Krzakowski

Prezydent Legnicy

DALEJWSTECZ



03.01 

Legnica ciągle na podium! Na koniec 2012 r. nasze miasto zajęło III 
miejsce w ogólnopolskim rankingu na najaktywniejszy samorząd. Ła-
two nie było, bo eksperci Związku Powiatów Polskich pod lupę wzię-
li 65 powiatów grodzkich. W  kategorii energii odnawialnej byliśmy 
o krok od zwycięstwa – po raz drugi jesteśmy numerem „2”.

04.01 

Detektory ruchu, kamery, automatycznie regulowana sygnalizacja, 
bieżące informacje o wypadkach na multimedialnych tablicach przy 
przystankach – to nie sen o przyszłości. Legnica właśnie podpisała 
umowę z  Centrum Unijnych Projektów Transportowych na dofi-
nansowanie budowy zintegrowanego systemu zarządzania ruchem. 
Legnicki projekt spotkał się z uznaniem Forum Innowacji Transpor-
towych w Krakowie, które wyróżniło nasz pomysł „Nagrodą Inno-
wacyjności w Transporcie 2012”.

Kamil Hempel najlepszym sportowcem roku w plebiscycie „Pano-
ramy Legnickiej”. Piłkarzowi pierwszoligowej drużyny MKS Miedź 

Legnica nagrodę wręczono podczas Balu Sportowca Roku 2012 we 
Wrocławiu.

09.01 

Docenieni przez Ministra Sportu i Turystyki. Dwójce trenerów Legnic-
kiego Klubu Taekwon-do: Marzannie Pawlik i  Łukaszowi Stawarzowi 
przyznano nagrody za wyniki szkoleniowe w roku 2012. 

10.01 

Są pieniądze – będą mieszkania socjalne. Bank Gospodarstwa Kra-
jowego, w  odpowiedzi na legnicki wniosek, postanowił przyznać 
miastu blisko 100 tys. zł dofinansowania na adaptację i  remont 
10 lokali socjalnych. Kolejne 80 tys. zł trzeba będzie dołożyć z miej-
skiej kasy.

11.01 

Zakaz odwiedzin – do odwołania. Drzwi legnickiego szpitala zamknię-
to na głucho za sprawą szalejącej grypy i pierwszego zdiagnozowanego 
w  mieście przypadku jej świńskiej odmiany. Wirusa AH1N1 wykryto 
u 23-letniej ciężarnej kobiety, leżącej w szpitalu. 

Legnica będzie miała monitoring na miarę XXI wieku! 65 urządzeń 
opartych na technologii cyfrowej, w tym 40 kamer, dwa stanowiska do 
podglądu obrazu i nowoczesna sieć transmisji danych – wszystko warte 
blisko 4 mln 420 tys. zł. Zgodnie z umową podpisaną z Zarządem Woje-
wództwa Dolnośląskiego, 70 proc. tej kwoty pochodzić będzie z fundu-
szy unijnych.

13.01

Na ulicach miasta  - 300 wolontariuszy, na scenach – licytacje, prezenta-
cje i koncerty gwiazd: Natalii Kukulskiej i zespołu Łzy. Na koniec – lase-
rowe „Światełko do nieba”. Legnica po raz 21. zagrała z Wielką Orkiestrą 
Świątecznej Pomocy i  „Dla ratowania życia dzieci i godnej opieki me-
dycznej seniorów” zebrała ok. 125 tys. zł.

114.01

Przetrwały pod warstwą tynku przeszło 80 lat. Na nowo zosta-
ły odkryte dzięki historycznej pasji i… kilku szpachelkom. Lokalni 
miłośnicy historii, w  opuszczonym budynku po byłej mleczar-
ni przy ul. Kartuskiej odkryli propagandowe malowidła ścienne  
z czasów III Rzeszy.

DALEJWSTECZ

http://www.portal.legnica.eu/aktualnosc-4198-minister_sportu_nagrodzila_legnickich.html
http://www.portal.legnica.eu/aktualnosc-4210-umowa_na_dofinansowanie_budowy_i.html
http://www.portal.legnica.eu/aktualnosc-4213-legniczanie_szeroko_otworzyli_serca_dla.html
http://www.portal.legnica.eu/aktualnosc-4193-kamil_hempel_najlepszym_sportowcem_roku.html
http://www.portal.legnica.eu/aktualnosc-4192-prezydent_legnicy_podpisal_umowe_w.html
http://www.portal.legnica.eu/aktualnosc-4179-legnica_na_trzeciej_pozycji_krajowego.html


Ruszył remont zabytkowego dworca PKP. I choć obiekt nie należy 
do miasta, miastu przynosił wstyd. Kolejowa spółka wyremontuje 
nie tylko wnętrza, ale i odrestauruje elewację.

114-15.01

Legniccy drogowcy pojechali okrężną drogą nad morze i z powrotem – 
wszystko w ciągu niespełna doby. Mowa o przejechanych przez pługo-
piaskarki kilometrach. W tym czasie na ulicach Legnicy wysypano 150 
ton mieszanki soli z piaskiem i 160 ton samej soli.

115.01

Dla małego i  średniego biznesu zaświeciło słońce! Widać je przez 
szklaną kopułę dachu nowego obiektu Letia Business Center, siedziby 
KGHM Letia – Legnicki Park Technologiczny SA. W miejscu dawnego 
szpitala chirurgicznego przy ul. Rycerskiej stanął wysokiej klasy kom-
pleks biurowo-konferencyjno-wystawienniczy. 

115-16.01

Legnica znów na planie filmowym. Tym razem zagrała u W. Pasikow-
skiego w filmie „Jack Strong”, który opowiada niezwykłą historię życia 
płk Ryszarda Kuklińskiego. Pierwszy klaps padł w Hucie Miedzi, ko-
lejne zdjęcia realizowano na skrzyżowaniu ulic Nowy Świat i Hutni-
ków. Wcześniej  – przy pomocy tektury, styropianu i sklejki – zrobiono 
z tego zakątka miasta słynne z czasów zimnej wojny berlińskie przej-
ście graniczne Checkpoint Charlie. 

118.01

Ostatni egzamin zakończył się dokładnie 25 minut przed północą, czy-
li przed wejściem w życie nowego prawa. Wojewódzki Ośrodek Ruchu 
Drogowego w Legnicy do ostatniej chwili egzaminował wszystkich, któ-
rzy chcieli „po staremu” zdać teorię na prawo jazdy kat. B. 

119.01

Blisko tysiąc kibiców śledziło pierwszą legnicką zawodową Galę K-1. 
Do tej „Bitwy pod Legnicą” zakontraktowano 8 walk. Walkę wieczo-
ru, której stawką był udział w finale Grand Prix Russia 2013, stoczyli 
Wojciech Wierzbicki (Polska) i  Denis Rayko (Białoruś) (3:0) .  Za-
wodnicy z Legnicy Paweł Biszczak i Eliasz Jankowski zakończyli swe 
walki, zwyciężając przed czasem przez KO.

23.01

Trzeba to uczcić! Legnickie Centrum Kultury ma już 35 lat. W Te-
atrze im. H. Modrzejewskiej odbył się jubileuszowy koncert, będący 
swoistą wycieczką przez najciekawsze wydarzenia artystyczne zor-
ganizowane przez LCK. Opowiadane przez pracowników zabawne 
sytuacje z ich zawodowego życia rozbawiły niektórych do łez. Oko-
licznościowymi statuetkami uhonorowano byłych dyrektorów LCK 
– Irenę Daszkiewicz i Tadeusza Masojcia.

25.01

Koncert Noworoczny to swoiste podziękowania prezydenta Legnicy 
dla wszystkich zaangażowanych w społeczne życie miasta. Gwiaz-
dą artystycznej części był Kuba Badach, a części konkursowej – na 
Legnicką Książkę Roku 2012 - wydawnictwo „Satyrykon 35 lat 
(years)” w opracowaniu Elżbiety Pietraszko.

28.01

To była sesja Rady Miejskiej z… oczekiwaną zmianą miejsc. Dotych-
czasowy przewodniczący, Ryszard Kępa z klubu radnych Komitetu 
Wyborczego Wyborców T. Krzakowskiego, dotrzymał słowa sprzed 
dwóch lat i zgłosił rezygnację z  pełnionej funkcji. Rada z  szacun-
kiem przyjęła tę decyzję, a nowym przewodniczącym Rady został 
Jan Szynalski z Platformy Obywatelskiej.

30.01

19 medali przywiozła z Międzynarodowych Mistrzostw Holandii 
Dutch Open 2013 drużyna Legnickiego Klubu Taekwon-do. Warto 
odnotować I. miejsce Macieja Żuka, który był najlepszy w konku-
rencji układów formalnych. 
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01.02

O krok bliżej do końca remontu Akademii Rycerskiej. Legnica otrzy-
mała kolejną dotację Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
Przyznane 100 tys. zł pozwoli dofinansować prace konserwatorskie 
i budowlane w skrzydłach E i D tego XVIII-wiecznego obiektu. Pre-
zydent Legnicy w  budżecie miasta zarezerwował na kontynuację 
remontu Akademii Rycerskiej prawie 2 mln 600 tys. zł.

07.02

Już wkrótce będzie można na Legnicę spojrzeć z zamkowej wieży! Naj-
pierw jednak trzeba w wieży św. Piotra na Zamku Piastowskim naprawić 
schody i zamontować balustrady, wymienić drzwi i instalację elektryczną. 
Dotację w wysokości 240 tys. zł na wykonanie finalnych prac remonto-
wych przekaże Zarząd Województwa Dolnośląskiego. 

08.02

Legnica ma swoje kontrowersyjne święto, bo kiedy 68 lat temu 
wyszli z  miasta Niemcy, wkroczyli tu Rosjanie i  zostali na kolejne 
niemal pół wieku. W ramach tegorocznych obchodów rocznicy po-
wrotu Ziemi Legnickiej do Macierzy na okolicznościowym spotka-
niu ks. Tadeusz Kisiński z Duszpasterstwa Żołnierzy Armii Krajowej 
uhonorowany został medalem Pro Memoria.

Bal Mistrzów Sportu Zagłębia Miedziowego i  wszystko jasne! Naj-
lepszym Zawodnikiem Zagłębia Miedziowego 2012 r. został Paweł 
Biszczak, kick bokser (Prych TEAM); Najlepszą Trenerką Zagłębia 
Miedziowego okrzyknięto Bożenę Karkut (KGHM Metraco Zagłębie 
Lubin). Tytuł Sponsora Roku przyznano KGHM Polska Miedź SA.  
Za Sportową Osobowość Roku uznano właściciela Miedzi Legnica, 
Andrzeja Dadełłę.

12.02

Zima wróciła – z  impetem! Obfite opady śniegu i przymrozek – to 
wystarczyło, by – w ciągu kilku godzin – doszło do kilkudziesięciu 
kolizji. Miasto utknęło w  korkach, bo kierowcy poruszali się z  za-
wrotną prędkością 10-20 km/h.

Miasto nie ma tajemnic przed mieszkańcami. O  tym, co ważne 
w lokalnej gospodarce, życiu samorządu, w kulturze i sporcie, legni-
czanie dowiedzą się z Magazynu Miejskiego LEGNICA.EU, którego 
wydawcą jest gmina Legnica. Właśnie ukazał się pierwszy numer, 
dostępny także w wersji elektronicznej.

13.02

Doskonale spisali się na Mistrzostwach Polski – będą Polskę repre-
zentować w  świecie. Troje legnickich łuczników z  OSŁ „Strzelec”: 
Katarzyna Szałańska, Michał Gomoliszek i Krzysztof Gorczyca, de-
cyzją Polskiego Związku Łuczniczego, wystartuje w Mistrzostwach 
Europy Seniorów. 

Przyjechali, by pomóc, a… wykryli przestępstwo. To niespodziewany 
efekt akcji „Akumulator”, prowadzonej przez strażników miejskich. Ko-
bieta poprosiła mundurowych o pomoc w odpaleniu auta i wówczas wy-
szło na jaw, że ma podrobiony dowód rejestracyjny.

14.02

W XIX w. mieszkał tu baron, teraz Willa Bolka von Richthofena na Za-
kaczawiu, po gruntownym remoncie, służyć ma lokalnej społeczno-
ści. Powstało tu Środowiskowe Centrum Integracyjno-Profilaktycz-
ne, w którym działać będzie Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 
nr 2 oraz Świetlica Terapeutyczna nr 1. Tym samym gmina Legnica 
zakończyła realizację projektu, który pozwolił odmienić oblicze zde-
gradowanej dzielnicy miasta. 
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14.02

Legnickie dzieci wiedzą, jak segregować śmieci i jak dbać o środo-
wisko. Za tę proekologiczną postawę miejskie przedszkola nr 7 i 13 
trafiły do międzynarodowego grona wyróżnionych Certyfikatem 
Zielonej Flagi, przyznawanej przez Krakowską Fundację Partner-
stwo dla Środowiska. 

Mogą bezpłatnie serfować po Internecie. W Walentynki w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących nr 3 przy ul. Mazowieckiej miasto uru-
chomiło system HotSpot. W ten sposób szkoła dołączyła do grona 
kilkunastu legnickich placówek oświatowych, które mają darmo-
wy internet. A uczniowie? Korzystają, zwłaszcza w przerwach, na 
szkolnych korytarzach. 

15.02

Nowoczesne krematorium, 10 kolumbariów na tysiąc urn i miejsce na 15 
tys. mogił. Do tego Dom Pogrzebowy z Kaplicą, pełne zaplecze, garaże 
i parkingi. Dobiegła końca budowa nowego cmentarza komunalnego dla 
Legnicy w podmiejskim Jaszkowie. To miejsce do pochówków już tysiące 
lat temu upodobała sobie kultura łużycka. Podczas prac archeologicz-
nych, u stóp wzniesienia, na którym wybudowano nową nekropolię, od-
kryto cmentarzysko z epoki brązu. 

16.02

Po obejrzeniu ponad 2 tys. satyrycznych prac, nadesłanych z  ponad 
50. krajów świata, zwyciężył rysunek zwolenniczki… ptasiego mleczka. 
Małgorzata Lazarek, której jury Międzynarodowej Wystawy SATY-
RYKON LEGNICA przyznało Grand Prix, uwielbia czekoladową wersję 
wspomnianej słodyczy. Ptasie mleczko znalazło się nawet na zwycięskiej 
pracy artystki. Złoty medal w dziale „Żart” przyznano Lechowi Frącko-
wiakowi, a w kategorii „Satyra”– Łukaszowi Bogdanowi.

17.02

Biały puch i dobra zabawa. 50. śmiałków nie tylko z Legnicy, ale z całego 
regionu, szalało na stoku w czeskim Pecu pod Śnieżką. Okazją były, od 
lat organizowane przez legnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji, Otwarte Mi-
strzostwa Legnicy w Slalomie Gigancie. 

21.02

Legnicki Zespół Szkół Ekonomicznych zawarł porozumienie o  współ-
pracy z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu. Przykład? Naj-
zdolniejsi uczniowie legnickiego „ekonoma” będą mogli uczestniczyć 
w zajęciach uniwersyteckich, a jak zostaną potem studentami partner-
skiej uczelni – będą mieli zajęcia już zaliczone.

21.02

Tony papieru zastąpią kilobajty danych. Program komputerowy, 
umożliwiający szybką wymianę informacji między policją i prokura-
torem, od podstaw opracowali legniccy policjanci. Pomysł interne-
towego przekazywania dokumentów spodobał się do tego stopnia, 
że wdrażany ma być na całym Dolnym Śląsku. Porozumienie w tej 
sprawie podpisał już Wrocławski Sąd Apelacyjny i Komenda Woje-
wódzka Policji we Wrocławiu. 

22.02

Zamiast płonąć w pochodni – przerobiony będzie na prąd i gaz. Le-
gnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji pochwaliło się 
nowoczesną instalacją, która biogaz (produkt uboczny oczyszcza-
nia ścieków), przerabia na odnawialne źródło energii. W ramach tej 
inwestycji przeprowadzono również hermetyzację, dzięki czemu 
uciążliwe zapachy nie będą już nękać legniczan. Całość pochłonęła 
ponad 11 mln zł.
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04.03

Skorzystali z zaproszenia mera i wyjechali na 5 dni do partnerskie-
go Drohobycza na Ukrainie. Młodzi sportowcy z Klubu Sportowego 
Konfeks Legnica nie tylko zagrali w  Międzynarodowym Turnieju 
halowej piłki nożnej o  Puchar Jurija Drohobycza, ale zwiedzili też 
Lwów i stadion, na którym rozgrywano Euro 2012. To się nazywa 
praktyczny wymiar partnerstwa!

„Potrzebuję pomagać innym” - skromnie mówi o sobie laureatka miej-
skiej edycji konkursu „Ośmiu wspaniałych”. Justyna Wawrzonkowska, 
uczennica II LO, pokonała 11-tu kandydatów i  będzie reprezentować 
nasz region na szczeblu ogólnopolskim w Warszawie.

06.03

Kolejny sukces Legnickiego Klubu Taekwon-do. Z V Pucharu Euro-
py, rozegranego w górskim kurorcie Samokov w Bułgarii, zawodni-
cy wrócili z 7. medalami. Maciek Żuk, dwukrotnie obsypany złotem, 
wywalczył tytuł Najlepszego Seniora Pucharu Europy.

07.03

Legnica była bohaterem porannego programu TVP1 „Kawa czy her-
bata?”. Wcześniej kamery telewizji publicznej śledziły ekologiczne 
zajęcia w legnickim Młodzieżowym Centrum Kultury, Ekobibliote-
ce i  Zespole Szkół Integracyjnych. Sfi lmowano także składowisko 
odpadów komunalnych i  specjalistyczny sprzęt do ich segregacji. 
Legnica pojawiła się na antenie telewizji śniadaniowej w roli miasta 
przyjaznego środowisku.

08.03

Wiadomo, że długość spódnicy nie może godzić w powagę urzędu. Nikt 
wprawdzie legnickim urzędniczkom długości spódnic nie mierzy, ale pra-
cujące tu panie wiedzą, że są pewne granice. Z okazji Dnia Kobiet, prezy-
dent Legnicy nie tylko złożył współpracownicom życzenia, ale i obiecał, 
że w dniu ich święta „przymruży oko na drobiazgi”.

11.03

Ukradkiem ocierane łzy i fala wspomnień. W auli Zespołu Szkół Cen-
trum Kształcenia Ustawicznego weteranom zagranicznych misji woj-
skowych wręczono odznaczenia. Gwiazdę Iraku otrzymał Marcin We-
ber, a Gwiazdę Afganistanu: Łukasz Sałka, Wojciech Juzak i Mariusz Dec. 
Janusz Raczy otrzymał Wojskową Odznakę za Rany i Kontuzje. Medala-
mi uhonorowane zostały również rodziny żołnierzy.

14.03

Podczas XIX Turnieju Karate WKF „Rada Regentów” w Zawadzkiem 
(woj. opolskie) legniccy zawodnicy KKS Tora zdobyli 27 medali, 
w  tym 4 złote, 5 srebrnych i  9 brązowych. W  ogólnej klasyfi kacji 
zajęli 4. miejsce. 
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115.03

Miasto zaoszczędziło 430 tys. zł! To efekt skonsolidowanego prze-
targu na zakup energii elektrycznej dla 58 miejskich jednostek. 
Dzięki temu, choćby rachunek za samo oświetlenie uliczne, będzie 
niższy, niż przed rokiem, o co najmniej 260 tys. zł.

20.03

1300 wyświetleń w ciągu pierwszego tygodnia - legnicki hip-hopowy 
teledysk bije rekordy na YouTubie. Na spotkaniu w ratuszu muzycy z ze-
społu „Syndykat” - Adrian „Wolf” Kardasz i Wojciech „Wojtas” Jaworski 

wyznali: „Nasza miłość do miasta jest bezwarunkowa”. Dowód? Ostatnia 
niekomercyjna płyta „Reaktywacja” nagrywana była nie tylko w gorącej 
Hiszpanii, ale i… przy legnickiej ulicy Kasjopei. 

21.03

Im głębsza Kaczawa, tym bezpieczniejsza Legnica na wypadek po-
wodzi. Przedstawiciel Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 
we Wrocławiu przekazał miastu dobrą informację: prace przy po-
głębianiu koryta Kaczawy będą kontynuowane. W tym roku obej-
mą dwukilometrowy odcinek rzeki - od mostu na ul. Wrocławskiej 
do basenów kąpielowych przy Stromej.

23.03

Nie straszna im ujemna temperatura i mroźny wiatr. 28 amatorów 
biegowych wrażeń stawiło się na stadionie lekkoatletycznym w par-
ku na pierwsze zajęcia w  ramach ogólnopolskiej akcji Biegam Bo 
Lubię. 

25.03

Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej już po raz 
szósty zostało nagrodzone Dyplomem Uznania ogólnopolskiego 
dwutygodnika budowlanego „Profi le” za wieloletnie zaangażowanie 
w sprawy ekologii. 

Pudełko pełne gazet - gazet nie byle jakich, bo z 1939 r. Twórcom nie-
komercyjnego portalu historycznego Liegnitz.pl pracownik Poczty 
Polskiej przekazał legnickie, wydawane przed wojną w  języku nie-
mieckim, gazety. Prasę znaleziono podczas remontu pocztowego bu-
dynku w Legnicy, służyła bowiem za… uszczelki okiennych ram. 

Legniccy policjanci uratowali bezdomnego. Mocno zziębnięty i nie-
komunikatywny mężczyzna spał na ziemi, a było 5 stopni mrozu! 
Przy zimowych temperaturach tej wiosny 58-latek mógłby tej nocy 
nie przeżyć. 

28.03

W Legnicy od wielu miesięcy trwają przygotowania do „Rewolucji 
Smieciowej”, która w całym kraju czeka nas od 1 lipca br. W mie-
ście trwa intensywna kampania informacyjna. Wszędzie widać za-
chęty do segregowania odpadów, gdyż takie postępowanie będzie 
tańsze dla każdej rodziny i przyjazne dla środowiska. Legniczanie 
składają właśnie w magistracie deklaracje śmieciowe. 

29.03

Historii stało się zadość po raz 10-ty. Niczym w średniowiecznej Le-
gnicy, w Wielki Piątek rozdawano mieszkańcom wielkopostną jał-
mużnę – po jednym chlebie, po jednym śledziu i po jednogroszówce. 
Ten wielkopostny obyczaj zrodził się w  legnickich klasztorach Be-
nedyktynek i Kartuzów. We współczesnej Legnicy 200 pachnących 
bochenków kupiły panie ze Stowarzyszenia Kobiety Europy, a becz-
kę solonych śledzi ufundował Ryszard Kępa, wiceprzewodniczący 
Rady Miejskiej. 
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02.04

Rusza pogram Legnicki Animator Osiedlowy, skierowany do 
uczniów szkół podstawowych i  gimnazjalnych. Wszystko dzięki 
pozyskanym przez miasto dodatkowym środkom (ponad 30 tys. zł) 
z  Ministerstwa Sportu i  Turystyki. Bezpłatne zajęcia prowadzone 
będą na przyszkolnych obiektach sportowych i na terenie komplek-
su boisk treningowych przy Stadionie im. Orła Białego.

03.04

Duży może więcej – zwłaszcza w nowym rozdaniu unijnych pieniędzy na 
lata 2014-2020. W legnickim ratuszu 10 samorządów powołało do życia 
Aglomerację Legnicką. Sygnatariusze porozumienia to miasta: Legnica, 
Chojnów, Prochowice, gminy: Chojnów, Krotoszyce, Kunice, Legnickie 
Pole, Miłkowice i Ruja oraz powiat legnicki. W ramach współpracy po-
wstać ma „bank pomysłów ponadlokalnych”, a potem… wspólne sięganie 
po unijną kasę na ich realizację. 

05.04

Program gminy Legnica „Odnowa zdegradowanych obszarów miej-
skich w rejonie ul. H. Pobożnego” znalazł się wśród 20 nominowa-
nych w konkursie „Top Inwestycje Komunalne 2013” Europejskiego 
Kongresu Gospodarczego oraz redakcji portalsamorzadowy.pl. 

 07.04

Wygrać tę rywalizację - to otworzyć sobie drzwi do kariery. Do Mię-
dzynarodowego Konkursu Skrzypcowego „Młody Paganini”, orga-
nizowanego w  Legnicy po raz 11-ty, przystąpiło 33 młodych mu-
zyków. Laureaci to: Aleksandra Bucholc, Aleksander Daszkiewicz 
i Robert Łaguniak.

09.04

Choć sami są młodzi – upamiętnili stare dzieje. Legniczanie, skupie-
ni wokół projektu „Młodzież Tworzy Musical”, razem z bębniarzami 
Teatru Avatar, przygotowali uliczny happening z okazji 772. roczni-
cy bitwy pod Legnicą.

10-11.04

Mimo, że to 40-metrowe kolosy, do ich ustawienia potrzeba zegar-
mistrzowskiej precyzji i… bezwietrznej pogody. Z  pomocą dwóch 
gigantycznych dźwigów udało się bez przeszkód ustawić potężne 
maszty oświetleniowe na stadionie w parku. Natężenie światła bę-
dzie takie, by telewizje mogły na żywo transmitować mecze rozgry-
wane nawet wieczorową porą. 

11.04

Mogą tutaj nie tylko zjeść obiad, spotkać się we wspólnym gronie, ale 
i …znaleźć swoją drugą połówkę! Dom Dziennego Pobytu przy ul. Kor-
fantego ma już 20 lat. Obecnie z oferty placówki korzysta ok. 330 se-
niorów. Jubileuszowe spotkanie w Klubie Nauczyciela otworzył występ 
młodych artystów z Zespołu Szkół Muzycznych, a zasłużeni pracowni-
cy otrzymali okolicznościowe dyplomy.
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12.04

Policyjny mundur zamienił na skórzaną kurtkę motocyklisty. Asp. 
sztab. Leszek Wierzbowski z  legnickiej komendy, nad ranem, 
w strugach deszczu, z Legnicy wyruszył w podróż do …Afryki. Rzecz 
jasna na swojej maszynie, bo ryk motocyklowego silnika to - dla tego 
policjanta - najpiękniejsza muzyka. 

13.04

Posypały się medale, puchary i dyplomy. Na parkowych alejkach od-
były się II Mistrzostwa Legnicy w Nordic Walking, zorganizowane 
przez Ośrodek Sportu i Rekreacji. Na starcie stawiło się 60 zawod-
ników z  Legnicy i  okolic. Tytuł Najszybszej Legniczanki przypadł 
Annie Zaczyńskiej, a Najszybszym Legniczaninem został Arkadiusz 
Stępień .

14.04

Kamera termowizyjna, geofon wysyłający fale dźwiękowe i  psy 
przeszkolone do akcji poszukiwawczych - zrobiono wszystko, by 
mieć pewność, że pod zwałami gruzu nikogo nie ma. Na szczęście 
nikt w tej katastrofi e budowlanej nie ucierpiał. Przy ul. Chojnowskiej 
runęła ściana zabytkowego budynku po byłym klasztorze Francisz-
kanów. Prywatny właściciel nie zdążył zrealizować ambitnych pla-
nów wobec obiektu.

15-16.04

120 uczniów z  całej Polski walczyło o  indeksy wyższych uczelni 
i wyjazd na pielgrzymkę do Włoch czy Grecji. Ogólnopolski fi nał 23. 
Olimpiady Teologii Katolickiej przypominał maturę. Było losowanie 
miejsc, a o ściągach nawet nie warto było myśleć!

16.04

Legnicka Galeria Piastów została nominowana w  konkursie TOP 
Inwestycje Komercyjne w Przestrzeni Miejskiej 2013. Tym samym 
znalazła się na konkursowej liście nieruchomości, które są rozpo-
znawalnymi symbolami miast. Obiekty zostały wybrane spośród 
nieruchomości zgłoszonych przez czytelników portalu property-
news.pl oraz Radę Konsultacyjną Nagrody. 

19.04

Przy obelisku na ul. Chojnowskiej zapalono znicze i złożono kwiaty. 
W 70. rocznicę wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim modli-
twę za zmarłych zmówił James Nollet, Żyd z USA, który osiedlił się 
pod Legnicą. 

22.04

Mają bogatą wiedzę o  przyszłym fachu. Technikum Hotelarskie 
w Legnicy, wchodzące w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych, za-
jęło drużynowo I miejsce podczas V Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej 
w Kołobrzegu. Indywidualnie Aleksandra Kurczyńska zajęła II miej-
sce, a Ewelina Bidnyk - III miejsce.

Z  taką lepiej nie zadzierać! St. sierż. Izabela Burska, legnicka poli-
cjantka, kolejny raz stanęła na najwyższym stopniu podium zawo-
dów w karate. Na Mistrzostwach Polski w Karate Fudokan w War-
szawie funkcjonariuszka zdobyła dwa złote medale i już szykuje się 
do Mistrzostw Europy.

Historyczny dla polskiego łucznictwa sukces. Zawodniczka legnickie-
go klubu łuczniczego „Strzelec”, Katarzyna Szałańska, triumfowała 
w 1. rundzie Pucharu Europy we francuskim Riom. Dotąd w łucznic-
twie bloczkowym nie udało się to żadnej Polce. 

23.04

Od dziś z każdego miejsca na świecie można, nie wychodząc z domu, 
wyruszyć na wirtualny spacer niemal wszystkimi ulicami Legnicy. Wy-
starczy kliknąć. Dzięki projektowi Google Street View, rok temu, samo-
chód z panoramiczną kamerą na dachu przemierzał miasto dla stwo-
rzenia wirtualnego przewodnika, a dziś jest tego efekt. 

25.04

Zakasali rękawy i  – w  czynie społecznym – uprzątnęli zabytkowy 
Cmentarz Żydowski przy ul. Wrocławskiej. W  akcji wzięło udział 
blisko 300 osób, wśród nich uczniowie legnickich szkół średnich, 
nauczyciele i  mieszkańcy. Akcja przywodziła na myśl pamiętne, 
wspólne sprzątanie legnickiego parku, zniszczonego przez huragan 
23 lipca 2009 roku. Pomysł uporządkowania Cmentarza Żydow-
skiego zainicjował portal Liegnitz.pl. 

26.04

Młodzi wykonawcy, współczesna muzyka polska i prawykonanie - 
to atuty Legnickiego Conversatorium Organowego. Preludium do 
wrześniowej kulminacji XXVII edycji tego wydarzenia był Recital 
Specjalny w ewangelickim kościele Marii Panny.
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02.05

Pierwszy wyścig był pełen dramatów. Aż 20 zawodnikom „strzeli-
ła” guma! Tak było blisko pół wieku temu, gdy właśnie w Legnicy 
po raz pierwszy wystartował Międzynarodowy Wyścig „Szlakiem 
Grodów Piastowskich”. Dziś to jedna z najważniejszych kolarskich 
imprez w Polsce (druga po Tour de Pologne) . W tegorocznej , 48. 
już edycji wyścigu, z Legnicy wystartowało 178 zawodników z kraju 
i zagranicy. 

04-16.05

100 szachownic do rozgrywek, a  do zgarnięcia – tysiące euro! Po 
blisko 2 latach starań- Legnica została gospodarzem XIV Indywidu-
alnych Mistrzostw Europy w Szachach – największej na kontynen-
cie imprezy w tej dyscyplinie. Na te zawody, jakich jeszcze w historii 
polskich szachów nie było, zjechało do Legnicy 600 uczestników, 
w  tym ponad 300 zawodników. Imprezę zainaugurował barwny 
i pełen ekspresji uliczny spektakl „Sen Szachisty” legnickiego teatru 
Avatar. Na koniec złoto z Legnicy (i 14 tys. euro!) wywiózł Ukrainiec 
Alexander Moiseenko.

05.05

Wybuchowy spadek. Ponad sto pocisków artyleryjskich znalezio-
no w  okolicach lotniska. Na niebezpieczne znalezisko natknął się 
operator koparki. Pod warstwą ziemi ukryty był niewielki magazyn, 
w którym Rosjanie przed laty ukryli amunicję. 

Uroczystą mszą św. w legnickiej katedrze rozpoczęły się centralne 
obchody Dnia Hutnika, a  potem… tradycyjne karczmy, biesiady, 
combry, akademie, koncerty z gwiazdami, turnieje, biegi i  festyny. 
W  tym roku organizatorem uroczystości centralnych jest, obcho-
dząca 60. rocznicę istnienia, Huta Miedzi Legnica.

06.05

Drzwi, które nie ścisną pasażera, rampa, po której wjedzie wózek 
inwalidzki i własny system monitoringu. Do tego niska emisja spalin 
i  system zabezpieczający silnik przed pożarem. Miejskie Przedsię-
biorstwo Komunikacyjne ma w swoim taborze istne cacko. 12-me-
trowy autobus Solaris Urbino 12 kosztował 950 tys. zł. 

07.05

Jest porozumienie, a za kilka lat mają być dzięki temu drogi, koleje 
i mosty. W legnickim ratuszu podpisano umowę w sprawie powią-
zań transportowych w  Legnicko-Głogowskim Obszarze Funkcjo-
nalnym (LGOF). Do tej pionierskiej w skali kraju inicjatywy przystą-
pili: prezydenci Legnicy i Głogowa, wójtowie pięciu gmin wiejskich 
(Legnickie Pole, Kotla, Żukowice, Jerzmanowa i  Głogów) i  staro-
sta bolesławiecki. Liderem projektu, którego wartość przekracza  
1,6 mln zł, jest Województwo Dolnośląskie. 

08.05

Apel pamięci, modlitwa w  intencji poległych i  pomordowanych, mło-
dzieżowe warty honorowe – Legnica uczciła 68. rocznicę zakończenia II 
wojny światowej.

10.05

20 lat temu Legnica odetchnęła pełną piersią i zaczęła odzyskiwać to, co nie-
proszeni goście zawłaszczyli na blisko pół wieku. Rajdem pieszym „Śladami 
Małej Moskwy” i wernisażem wystawy fotograficznej „Odzyskane miasto” 
rozpoczęły się obchody 20-lecia wycofania wojsk radzieckich z Legnicy.
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12.05

Wypięli pierś do orderu. Podczas wojewódzkich obchodów Dnia 
Strażaka we Wrocławiu prezydenta Legnicy, Tadeusza Krzakow-
skiego uhonorowano Srebrną Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Prze-
ciwpożarowej”, a komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy, 
Adama Koniecznego - Brązowym Krzyżem Zasługi .

13.05

Legnica jest na topie - z  grona 20 nominowanych trafi ła do na-
grodzonych. Miasto otrzymało prestiżowe wyróżnienie w  ogól-
nopolskim plebiscycie „Top Inwestycje Komunalne 2013”. Komisję 
konkursową ujęło nowe oblicze Zakaczawia. Jedna z  najbardziej 
zdegradowanych dzielnic nabrała blasku nie tylko za sprawą od-
nowionych elewacji czy podwórek. Chodziło i o to, by choć trochę, 
zmienić też mentalność mieszkających tu legniczan.

14.05

Sztandar do rentgena! Wszystko wskazuje na to, że na sztandarze 
I  Liceum Ogólnokształcącego widnieje imię Henryka Pobożnego! 
Gołym okiem tego nie widać, bo w  1960 r. – na polecenie władz 
komunistycznych - zaszyto łowickimi wstążkami imię księcia, który 
stanął w obronie chrześcijaństwa. Pomocne w odkrywaniu „zaszy-
tej” historii mogą być właśnie promienie rtg. 

W tym plebiscycie o zwycięstwie decydowali sami samorządowcy, 
ale z zastrzeżeniem, że nie mogą wskazać własnej gminy. Podczas 
uroczystej gali podsumowującej ranking Filary Polskiej Gospodarki 
prezydent Legnicy Tadeusz Krzakowski we Wrocławiu odebrał ty-
tuł Samorządowego Menedżera Regionu 2012 w woj. dolnośląskim. 
Za „Filary” Polskiej Gospodarki uznano m.in. KGHM Polska Miedź 
SA.

XXII Legnickie Wieczory Organowe czas zacząć! Na dobry począ-
tek, w katedrze legnickiej, licznie zgromadzona publiczność wysłu-
chała koncertu w wykonaniu muzyków rodem z Legnicy. 

17.05

Objazdy, korki i  pierwsze - po zmianie organizacji ruchu - kolizje. 
Zamknięto jedną jezdnię al. Piłsudskiego (od skrzyżowania z ul. Mo-
niuszki do kładki przy ul. Galaktycznej), bo drogowcy muszą wylać 
ostatnią warstwę asfaltu. Remont tego odcinka ruszył jesienią mi-
nionego roku, ale zima przerwała prace. 

17-18.05

Śpiewająco o ekologii i to na osiemnastce! Młodzieżowe Centrum Kul-
tury po raz 18. zorganizowało Ogólnopolski Festiwal „Ekopiosenka”. 42 
solistów i 8 zespołów z różnych stron Polski gościło na legnickiej scenie. 

Najpierw w Galerii Sztuki był BUNT, potem doszło do wielkiej kulmina-
cji zdarzeń i z Legnicy wywieziono 4 kg srebra i całkiem sporo gotów-
ki. To znak, że dobiegł końca 34. już Legnicki Festiwal SREBRO 2013, 
któremu towarzyszyły premiery 17. wystaw, pokaz mody i  fi lmów, 
koncert, happeningi i  twórcze dyskusje. Zwycięzcom Międzynarodo-
wego Konkursu Sztuki Złotniczej BUNT wręczono nagrody pieniężne 
i po kilogramie srebra w formie granulatu. Laureatem Grand Prix został 
artysta-złotnik z Holandii - Janjaap Luijt. 

21.05

Zamiast góry śmieci: szkło, tektura, tworzywa sztuczne i papier. Le-
gnica na swoim składowisku odpadów wybuduje sortownię. Koszt 
inwestycji to ponad 9 mln zł, ale dzięki podpisanej w urzędzie mar-
szałkowskim umowie - Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Ko-
munalnej otrzyma unijną dotację, sięgającą 5 mln zł. Dzięki sortow-
ni przybędzie 10 miejsc pracy.

22.-25.05

 Prezydent Legnicy odsunięty od władzy! Na trzy dni! Klucze do bram 
miasta przekazał studentom Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
i fi lii Politechniki Wrocławskiej. Tysiące żaków, w ramach Juwenaliów, 
bawić się będzie na koncertach do białego rana, a potem… sesja.

23.05

Nowy legnicki cmentarz w  podmiejskim Jaszkowie poświęcony. 
Uroczystość miała wyjątkowo podniosły charakter, bo wzięli w niej 
udział przedstawiciele duchowieństwa różnych wyznań. Już następ-
nego dnia po uroczystej konsekracji na nowym cmentarzu odbył się 
pierwszy urnowy pochówek w jednej ze ścian kolumbarium.

24.05

Pierwsze „Szpile Satyrykonu” przyznane! Przyszpileni to Maria Pe-
szek i Marek Raczkowski, a wyróżnienie otrzymali za wybitne osią-
gnięcia we wkładaniu szpil w mentalne stereotypy. Dlatego to nie 
przypadek, że blisko 1,5-kilogramowe statuetki z brązu mają formę 
zgrabnego damskiego buta na szpilce - rzecz jasna! 

25.05

Wystarczyło zamknąć oczy, by przenieść się za sprawą dźwięków 
do dżungli. Szkoda było jednak nie patrzeć, bo po scenie przemykały 
dzikie koty, a z ogromnej wysokości, po lianie zjechał sam Tarzan. 
Niezwykłą oprawę artystyczną miał 44. Ogólnopolski Turniej Chó-
rów Legnica Cantat. Z „Dżungli dźwięków” obronną ręką (głosem?!) 
wyszedł Olsztyński Chór Dziewczęcy, który zdobył główną nagrodę 
przechodnią - Rubinową Lutnię im. Jerzego Libana. 

26.05

Takiego koncertu w Polsce jeszcze nie było, bo nie było dotąd od-
ważnego, który sięgnąłby po utwory średniowiecznego kompozyto-
ra i ujął je we współczesne ramy. XVI-wieczne magnifi caty i chorały 
Jerzego Libana, w jego rodzinnym mieście 500 lat później zabrzmia-
ły ze Schratch-em, czyli drapaniem płyty przez DJ-a, przy wtórze 
rapu i beatboxu, czyli naśladowaniu dźwięków jedynie przy użyciu 
głosu. Efekt końcowy był piorunujący! 

27.05

Magazyn miejski „Legnica.eu” zdobył wyróżnienie w prestiżowym 
konkursie „Kryształy PR-u”, w kategorii „Najlepsza gazeta miejska/
biuletyn”. Ocenie podlegały m.in.: projekt i  rozwiązania grafi czne, 
tematyka, skład, użyteczność dla mieszkańców. 
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01-02.06

Nie w czterech ścianach kuźni, a w parku Miejskim 20 kowali z Pol-
ski, Ukrainy i Niemiec walczyło o Srebrne Klucze Legnicy. Trofeum 
XIV Międzynarodowego Turnieju Kowali zabrało do Lidzbarka War-
mińskiego małżeństwo: Magdalena i  Marek Martusewicz. W  Le-
gnicy zostały natomiast prace, które mistrzowie młota i  kowadła 
przywieźli ze sobą. Tematem zadania domowego było „Dążenie do 
wolności”, a inspiracją - 20. rocznica wyjścia wojsk armii radzieckiej 
z Legnicy. 

03.06

To była uroczysta sesja rady miejskiej. Tytuł Honorowego Obywa-
tela Legnicy przyznano pośmiertnie Czesławowi Kozakowi. Po raz 
pierwszy fi nansową Nagrodę Miasta otrzymała organizacja pożyt-
ku publicznego - Oddział Miejski Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. 
Pięcioro legniczan, ks. Tomasz Filipek, Tadeusz Jasiński, Krystyna 
Kunecka, siostra Emilia Danuta Stebel oraz Sławomir Śledź, otrzy-
mało odznakę „Zasłużony dla Legnicy”. Prezydent Tadeusz Krza-
kowski odebrał Honorową Odznakę „Wierni Tradycji”, przyznaną 
przez Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego.

Młodzi piłkarze ręczni mistrzami Polski młodzików! Uczniow-
ski Klub Sportowy Dziewiątka w  Dźwirzynie zdeklasował rywali. 
Królem strzelców został Patryk Mauer, a najlepszym bramkarzem 
okrzyknięto Aleksandra Marczuka.

W Europie głośno o legniczance. Katarzyna Szałańska z klubu Strze-
lec Legnica wywalczyła Puchar Europy w łucznictwie bloczkowym 
w armeńskim Echmiadzin. To największy sukces legniczanki w ka-
rierze.

07-09.06

Bębniarze rządzą! To już IX Festiwal Rytmu „Drum Battle”. Były 
przesłuchania konkursowe, mistrzowskie lekcje gry na zestawie 
i  nurt koncertowy. Muzycy udowodnili, że perkusja niejedno ma 
oblicze. 

08.06

Pojechali i  wrócili… ozłoceni. W  Pleszewie odbyły się Mistrzostwa 
Polski Masters Karate WKF oraz Otwarte Mistrzostwa Wielkopolski 
w Karate WKF. Legnicę reprezentował Klub Karate Shotokan Tora. 
Złote medale i tytuły Mistrzów Polski zdobyli Jacek Rusek oraz Ro-
bert Rugier. W  Otwartych Mistrzostwach Wielkopolski w  Karate 
WKF złote medale zdobyli Bartek Kasprzyk, Marcelina Plaszczyk 
i Martyna Gibasiewicz.

Mimo straszącej piorunami burzy, 400 legnickim wolontariuszom 
udało się zebrać do puszek ponad 14,5 tys. zł na rzecz legnickiego 
hospicjum. To była rekordowa akcja „Żonkil Nadziei”. 
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10.06

Nauczyciele m.in. z Anglii, Turcji, Hiszpanii, Słowenii czy Grecji za-
witali do Szkoły Podstawowej nr 19, by wspólnie dokończyć dzieła. 
Przez dwa lata legnicka „19-tka” razem z 8 szkołami z całej Europy, 
realizowała unijny program Comenius „Kreatywność w świecie cy-
frowym”. Program zaowocował wśród uczniów nie tylko międzyna-
rodowymi przyjaźniami, ale i większą motywacją do nauki, bo jak tu 
bez języka dogadać się z przyjacielem z Turcji czy Grecji?

11-14.06

Czy Legnica jest atrakcyjna dla biznesu? Zdaniem miesięcznika 
„Forbes” najatrakcyjniejsza na Dolnym Śląsku wśród miast średniej 
wielkości, a w skali kraju plasuje się na 7. miejscu.

14-15.06

Tablice poświęcone Stefanii Grodzieńskiej i Krzysztofowi Teodoro-
wi Toeplitzowi, wręczenie nagród za najlepsze prace w  konkursie, 
wystawy i pełne śmiechu spotkania z satyrykami, a na koniec Artur 

Andrus w koncercie „Myśliwiecka”. Wszystko to za sprawą Między-
narodowej Wystawy Satyrykon. 

16.06

Jedną milę morską – nie morzem a  Kaczawą - pokonać musie-
li uczestnicy XV Spływu Samoróbek o  Błękitną Wstęgę Kaczawy. 
Wśród 20 załóg, które szczęśliwie dobiły do portu, najlepszą oka-
zała się Gwiazda Legnicy z Wiktorią Mokrogulską i jej tatą Zbignie-
wem na pokładzie. 

Katarzyna jest bombowa! Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru Mod-
rzejewskiej wręczyło „Bombę Sezonu”. To wyróżnienie za rozsławia-
nie legnickiej sceny. Laureatką za sezon 2012/2013 została legnicka 
aktorka Katarzyna Dworak-Wolak. 

17.06

Tym razem dwie bomby, ale nie artystyczne, a  z  czasów II wojny 
światowej odkryto w pobliżu legnickiego lotniska. Saperzy fachowo 
się z tym problemem uporali. I żaden się nie pomylił! U  ̈…

20.06

 Oddział Okręgowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy uho-
norowany „Dolnośląskim Kluczem Sukcesu”. W  tym prestiżowym 
konkursie TPD z Legnicy uznano za najlepszą dolnośląską organi-
zację pozarządową.

21.06

Z godnością noszą mundury, a do tego są bezkonkurencyjni! Ucznio-
wie VII LO w Legnicy, podczas Dolnośląskich Mistrzostw Ligii Obrony 
Kraju we Wrocławiu, zdobyli I miejsca zarówno w kategorii drużyn 
męskich jak i żeńskich. 

Pod czujnym okiem policji i obstrzałem telewizyjnych kamer gim-
nazjaliści z Dolnego Śląska musieli pokonać tor przeszkód i wyka-
zać się znajomością przepisów ruchu drogowego. TVP Wrocław 
w  Legnicy nagrywała fi nałowy odcinek „Motoklasy”. Zmaganiom 
uczniów towarzyszył nie tylko żar lejący się z nieba, ale gorący do-
ping publiczności.

23.06

Piłkarze Miedzi, drżyjcie! Rośnie wam konkurencja. Mistrzami 
Ogólnopolskiej Gimnazjady w piłce nożnej w Głuchołazach zosta-
li uczniowie legnickiego Gimnazjum nr 3 (Zespół Szkół Budowla-
nych). 

25.06

Ciągle pada, a poziom rzeki Kaczawy się podnosi. W Legnicy ogło-
szono pogotowie przeciwpowodziowe. Zdecydowano o zamknięciu 
części ulic Spokojnej i Pątnowskiej, gdzie nad ranem pod wiaduktem 
w  wodzie utknęło auto. Na ul. Piątnickiej, by zabezpieczyć domy, 
ułożono 500 worków z piaskiem.

26.06

„Kormoran” pod wodą! Miejskie kąpielisko podtopione nie tylko za 
sprawą aury, ale i… okolicznych mieszkańców. Pod osłoną nocy ktoś 
dwukrotnie rozebrał zaporę , która miała uchronić kąpielisko przed 
napływem wody.

27.06

Nikomu innemu w  Polsce się to nie udało! Urząd Miasta Legnicy, 
jako jedyny w kraju samorząd, zdobył przedłużenie znaku i tytułu 
„Powiat Przyjazny Środowisku” w XIV edycji Narodowego Konkursu 
Ekologicznego „Przyjaźni środowisku” pod honorowym patronatem 
Prezydenta RP .

28.06

 Budżet Obywatelsko-Partycypacyjny stał się faktem. Nazwa trudna, 
ale zasady proste. Mieszkańcy będą mieli do swojej dyspozycji 2 mi-
liony zł z budżetu miasta. W drodze głosowania zdecydują, co chcą 
za te pieniądze w swoim nabliższym otoczeniu zmienić – wybudować 
chodniki, parkingi, oświetlenie, a może place zabaw?

21-30.06

Wystawy, festyny, występy kabaretów, show strongmanów - te-
goroczne Święto Legnicy trwało wyjątkowo długo, bo aż 10 dni . 
Wielką kulminacją były koncerty gwiazd na legnickim lotnisku. Wy-
stępy Piaska, Eweliny Lisowskiej i Manchesteru oklaskiwało tysiące 
legniczan i gości.
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01.07

Koniec czuwania służb pod telefonem i ulga dla legniczan. W mie-
ście odwołano pogotowie przeciwpowodziowe. Wprawdzie poziom 
Kaczawy na wodowskazie w Duninie wciąż przekracza stan ostrze-
gawczy, ale to efekt kontrolowanego zrzutu wody ze zbiornika re-
tencyjnego Słup.

03.07

Nowa miotła pozamiata Legnicę! Legnickie Przedsiębiorstwo Go-
spodarki Komunalnej za 920 tys. zł kupiło ekologiczną zamiatar-
kę na podwoziu MAN-a. Najnowszy nabytek to nie tylko komfort 
pracy dla kierowcy, który ma skomputeryzowaną i klimatyzowaną 
kabinę. To przede wszystkim wydajność i  dbałość o  najsurowsze 
normy ochrony środowiska.

03-07.07

Jeden z tancerzy z odległych Chin chciał zupę jeść z deserowego ta-
lerza, chilijski tancerz zapadł na… ospę, a artyści z Meksyku, choć 
pierwsi mieli wizy, w ogóle do Legnicy nie dotarli, bo … spóźnili się 
na jedyny samolot do Polski. Największy w Europie festiwal folklo-
rystyczny „Świat pod Kyczerą” słynie nie tylko z tego, że ściąga ar-
tystów z najodleglejszych, najbardziej egzotycznych zakątków glo-
bu. W tym bliskim spotkaniu kultur, tradycji i wyznań dochodzi też 
do zabawnych, wręcz anegdotycznych wydarzeń. Tak było i w tym 
roku podczas 16. edycji Festiwalu. 

06.07

 Zespół Taneczny „Balbinki” z Legnicy oczarował publiczność i  ju-
rorów Międzynarodowego Festiwalu Sztuki dla Dzieci i Młodzieży 
„Magia Italiana 2013” we włoskim Rimini. Oprócz zespołowego 
Grand Prix były i sukcesy indywidualne „Balbinek”: Grand Prix w ka-
tegorii wokalistów wywalczyła Hanna Markiewicz, a 3. miejsce wy-
śpiewała Gabrysia Ryglicka.

10.07

Ulicami Legnicy przechadzali się aktorzy znani z ekranów kinowych: 
Agata Buzek, Sonia Bohosiewicz i legniczanin - Tomasz Kot. Wszystko 
za sprawą filmu legniczanina Waldemara Krzystka „Fotograf”. Właśnie 
padł ostatni klaps. To kolejna po „W zawieszeniu” i „Małej Moskwie” 
produkcja , dla której miejscem akcji jest Legnica.

11-13.07

Legnica-Wuppertal – 20 lat razem. Oficjalna delegacja miasta, na 
czele z prezydentem Legnicy, pojechała do Niemiec, by w partner-
skim mieście podpisać symboliczną deklarację woli kontynuacji 
współpracy. Podczas uroczystości Krzyżem Komandorskim Orderu 
Zasługi RP został odznaczony przyjaciel Legnicy – prof. Siegfried 
Maser. Dzięki niemu m.in. 2 tys. najmłodszych podopiecznych Fun-
dacji na Rzecz Dzieci Zagłębia Miedziowego mogło być poddanych 
leczniczym kuracjom. 

09-14.07

Legnica to jeden z  najprężniej rozwijających się ośrodków teniso-
wych w Polsce. Nie dziwi więc, że to właśnie na legnickich kortach 
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odbyły się prestiżowe Mistrzostwa Polski Juniorów w Tenisie Ziem-
nym. Wśród 100 zawodników z całego kraju najlepszym okazał się 
Kamil Majchrzak, a wśród dziewcząt - Magdalena Fręch. 

17.07

Przywiązują do płotu, wyrzucają z  auta - latem do legnickiego 
schroniska dla bezdomnych zwierząt trafi a najwięcej czworonogów. 
By zdążyć przed „czarnym sezonem”, jeszcze w maju ruszył grun-
towny remont 39 boksów. Naprawiano posadzki i dach, odświeżano 
tynki i malowano ściany. Prace dobiegły końca, a psiaki - bez końca 
- wypatrują nowych właścicieli.

19.07

Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i  Kanalizacji SA kupiło 
kolejny, nowoczesny samochód do udrażniania sieci kanalizacyj-
nej z układem odzysku wody. Pojazd fi ltruje zassane ścieki, odpady 
sprasowuje, a odzyskaną w ten sposób wodę wykorzystuje do dal-
szego płukania kanałów. 

25.07

Legnica jest wśród najbardziej oszczędnych miast w Polsce. Wydat-
ki bieżące na administrację w przeliczeniu na jednego mieszkańca 

w 2012 roku należały do najniszych wśród wszystkich miast na pra-
wach powiatu. Donosi o tym ranking Pisma Samorządu Terytorial-
nego „Wspólnota”.

Choć praca już tu wrze, ofi cjalnie przecięto wstęgę. Legnica ma 
Szpitalny Oddział Ratunkowy na miarę XXI - z lądowiskiem dla heli-
kopterów, podjazdami dla karetek, odremontowanymi pomieszcze-
niami i  najwyższej klasy sprzętem. Na tym szpital nie poprzestaje 
- właśnie trwa „zdzieranie” elewacji. Znikną szklane panele, pod 
którymi skrywa się azbest.

29.07

Tablicę upamiętniającą Jerzego Wąsowicza- legnickiego pedagoga- 
odsłonięto na ścianie budynku legnickiego Szkolnego Schroniska 
Młodzieżowego przy ul. Jordana.  

31.07

„Dane dobro powraca” - to życiowe motto nie było dla Niego tyl-
ko pustymi słowami. Ponad tysiąc osób towarzyszyło w  ostatniej 
drodze Krzysztofowi Dybkowi, który był nie tylko wiceprzewodni-
czącym Rady Miejskiej, aptekarzem, działaczem społecznym, ale 
przede wszystkim człowiekiem wielkiego serca. Miał 53 lata.
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01.08

Wielka rewolucja w MPK! Nie będzie już tak, że jedne autobusy jeż-
dżą przeładowane, a  inne wożą przysłowiowe powietrze. Po prze-
prowadzeniu badań, kiedy i  jakimi liniami legniczanie jeżdżą, od 
podstaw opracowano rozkłady jazdy. Niektóre linie zniknęły, inne 
zmieniły trasę. Ma być korzystniej dla pasażera i  oszczędniej dla 
miejskiego przewoźnika. 

02.08

Ulotki, plakaty, broszury, reklamy na elektronicznych nośnikach 
i specjalna strona internetowa. Kampania informacyjna Legnickiego 
Budżetu Obywatelskiego ruszyła - po to, by każdy legniczanin wie-
dział, że w miejskiej kasie są 2 miliony zł do dyspozycji mieszkań-
ców. Pod potrzeby LBO miasto podzielono na 10 obszarów, zatem 
na każdy z tych okręgów przypadnie po 200 tys. zł do wydania na 
lokalne inwestycje. 

04.08

Chwycili za łopatki, wiaderka, a nawet taczki! Konkurs rzeźby PIA-
SKOWNICA to doskonały moment, by bez wstydu bawić się w pia-
sku, niczym dziecko. I z tej okazji chętnie legniczanie korzystają. Na 
kąpielisku Kormoran o zwycięstwo walczyło 20. ekip. Aż żal, że te 
rzeźby przetrwają tylko… na fotografi ach. 

05.08

Policyjna Izba Dziecka do likwidacji! To już pewne - padł odgórny 
rozkaz i jesienią nieletnich, którzy wejdą w kolizję z prawem, trzeba 
będzie konwojować albo do Wrocławia, albo Wałbrzycha. Rocznie 
to nawet trzysta osób. Ta decyzja oburza nie tylko policjantów, ale 
samorządowców, którzy nieco ponad rok temu wsparli fi nansowo 
remont pomieszczeń w legnickiej komendzie, właśnie pod potrzeby 
Policyjnej Izby Dziecka. 

06.08

Dobra informacja dla miłośników sportów ekstremalnych. Nad-
zór budowlany zastrzeżeń nie miał i nowo wybudowany skatepark 
uznać należy za bezpieczny i gotowy na przyjęcie pasjonatów rolek, 
desek i rowerów. Ofi cjalne otwarcie zaplanowano po wakacjach, po 
to, by młodzi ludzie betonową konstrukcję, jakich w  Polsce mało, 
przyozdobili zaprojektowanym przez siebie gra�  ti.

14.-24.08

Ta impreza przyciąga dzieci i młodzież z całego kraju, a nawet zza 
granicy. Przez dziesięć wakacyjnych dni, pod okiem najlepszych pol-
skich specjalistów od animacji, młodzi ludzie uczą się samodzielnie 
robić fi lmy animowane. Legnicka Akademia Filmowa idzie z duchem 
czasu - w tym roku odbyły się m.in. warsztaty animacji 3D. Zwień-
czeniem była gala festiwalowa z  pokazem fi lmów animowanych, 
zrealizowanych przez uczestników warsztatów LAF. Za najlepszy 
fi lm uznano animację Joanny Olech „Sen”. 

15.08

Choć jest praworęczna, pierogi sprawniej klei lewą ręką. W Legnicy jest 
nie do pobicia! Anna Ćwik drugi rok z rzędu zwyciężyła w Legnickich 
Mistrzostwach w  Lepieniu Pierogów. W  ciągu godziny ulepiła 501 
sztuk! Te kulinarne zmagania były jedną z atrakcji „Niedzieli na Zaka-
czawiu” – festynu, który przyciągnął prawdziwe tłumy. 
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20.08

W Szkole Podstawowej nr 4 obdzierają ze skóry… boisko. Położona 
14 lat temu nawierzchnia zdążyła się już tak zużyć, że zaprzestano 
tu nawet lekcji w-f. Miasto wygospodarowało pieniądze i nie tylko 
w „czwórce”, ale i w Gimnazjum nr 5, po powrocie z wakacji, ucznio-
wie zastaną nowe, poliuretanowe boiska. 

23.08

Nagrywali dźwięk, uczyli się jak go montować. Poznali metody ak-
tywnego słuchania i odbyli spacer akustyczny po mieście, by zare-
jestrować najbardziej charakterystyczne dźwięki Legnicy. To na-
granie, razem z  wizytówkami muzycznymi innych miast, zostanie 
skomponowane w  całość i  wydane w  formie płyty. Legnica była 
jednym z 16-tu miast w Polsce, do których dotarł MUZOBUS, czyli 
ogólnopolski projekt edukacyjny. 

30.08

Walki były emocjonujące, ale bez krzykliwej oprawy, jaka zwykle 
towarzyszy takim galom. Na legnickich kortach odbył się I Memo-
riał Zbigniewa Jędruszaka i Krzysztofa Dybka, poświęcony pamięci 
dwóch wielkich ludzi sportu związanych z Legnicą. W ciągu trzech 
godzin, przy sztucznym oświetleniu, kibice mogli zobaczyć sześć 
walk: w K-1, MMA i boksie.
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07.09 

Tysiące legniczan świętowały i doskonale bawiły się na XII 
Imieninach Ulicy Najświętszej Marii Panny. To było wydarze-
nie kulturalno-towarzyskie, które na długo zapada w pamięć. 
Dzień pełen ulicznych atrakcji, zakończył się spektaklem 
operowym „Wesoła Wdówka” F. Lehara w wykonaniu Teatru 
Muzycznego w Łodzi. Organizator imienin - OSiR, jak zawsze 
spisał się na medal.

08.09

„Madonna, Księżyc i pies”- premierą zwariowanej sztuki w bał-
kańskim klimacie Teatr Modrzejewskiej zainaugurował sezon 
artystyczny 2013/2014. Spektakl w reż. Lecha Raczaka to jedy-
na okazja, by zobaczyć na scenie cały zespół. Pozostałe cztery 

zaplanowane tytuły zrealizowane zostaną przy podziale grupy 
aktorów i realizatorów na dwa zespoły twórcze. 

09-15.09

Już po raz drugi Legnica była gospodarzem Międzynarodowego Ty-
godnia Głuchych. By niesłyszący poczuli się jak każdy inny, a słyszą-
cy zrozumieli barierę ciszy – kilka instytucji w  mieście podjęło się 
organizacji całego cyklu imprez. 

11.09

By więcej czasu spędzać w gronie najbliższych, Legnica przystąpiła 
do ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę” w ramach Gmin-
nego Programu Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Dzięki piknikom, na któ-
rych wspólnie bawić się będą rodzice, dzieci i dziadkowie - mniej ma 
być sięgania po używki.  

13.09

W Legnicy rozpoczęły się obchody związane z 20. rocznicą wyj-
ścia wojsk radzieckich z naszego miasta. Program imprez bar-
dzo zróżnicowany, bogaty i rozłożony w czasie.Organizatorzy 
przygotowali występy artystyczne, wystawy, projekcje filmowe, 
spotkania z mieszkającymi w Legnicy ówcześnie obywatelami 
radzieckimi, konferencję naukową, wykłady i inne atrakcje. Ob-
chodom towarzyszyła generalna myśl: pamiętamy o przeszłości, 
ale patrzymy w przyszłość.

14.09

Do legnickiego parku wjechały dwa najprawdziwsze czołgi - jeden 
niemiecki, drugi - sowiecki. W ramach teatralnego projektu „20 lat 
po” grupy rekonstrukcyjne przybliżyły wydarzenia z roku 1945, kie-
dy miasto Liegnitz szturmem zdobyli sowieci. 

16.09

Choć dzielą je kilometry, łączy je podobna historia. Historia trud-
na, bo związana z pobytem niechcianych gości. Mowa o miastach, 
w  których - podobnie jak w  Legnicy - po 45. roku stacjonowały 
wojska sowieckie. Prezydent Legnicy zaprosił do miasta samorzą-
dowców m.in. ze Świnoujścia, Bornego Sulinowa czy ze Świdnicy, 
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by wymienić się doświadczeniami, jak każdej z „gmin gościnnych” 
udało się spuściznę po sowietach zagospodarować. 

17.09

Podwójne święto legnickich Sybiraków. Uroczystą oprawę miały 
obchody 85. rocznicy powstania Związku Sybiraków, który jedno-
cześnie świętował 25-lecie reaktywowania Związku (po 50 latach 
przerwy w działalności). 

19.09

W  Legnicy zapłonął olimpijski znicz. Wszystko za sprawą 11. już 
Paraolimpiady, organizowanej przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. 
Blisko 500 niepełnosprawnych sportowców z 6 powiatów rywali-
zowało w  10 konkurencjach, w  tym po raz pierwszy w  minigolfie 
i rzucie piłką lekarską. 

Jako pierwsi oficjalnie wkroczyli na tę ścieżkę – Edukacyjną Ścieżkę 
Przyrodniczą w parku - uczniowie legnickich szkół. Na pamiątkę do-
stali… nasiona niezapominajek – by nie zapomnieli! 

Rzut oka z  tarasu widokowego, a może spacer krętymi schodami, 
którymi chadzała św. Jadwiga? Po raz pierwszy od czasów II wojny 
światowej obie wieże Zamku Piastowskiego otwarto dla zwiedzają-
cych. Atutem wieży św. Piotra jest jej wysokość i  taras widokowy, 
z którego widać całe miasto. Atrakcją niższej wieży św. Jadwigi jest 
Zielona Komnata z  unikatową polichromią na ścianach, w  której 
dominuje kolor zielony, bo św. Jadwiga miała się tu czuć, jak wśród 
prawdziwej zieleni. 

21.09

Dobra muzyka, zapierające dech w  piersiach akrobacje na rowe-
rach, deskach i  rolkach. Na oficjalne otwarcie nowego skateparku 
w Legnicy ściągnęły prawdziwe tłumy. Zdaniem samych zaintere-
sowanych to jeden z najlepszych tego typu obiektów w skali kraju. 
Na inauguracyjnym festynie nie zabrakło i osób niepełnosprawnych 
z Fundacji Aktywnej Rehabilitacji. To nie przypadek - legnicki ska-
tepark , wart 1 mln 130 tys. zł, jest przystosowany do potrzeb osób 
poruszających się na wózku inwalidzkim. 

Po raz 25. w Legnicy odbył się Memoriał Siatkarski im. Antoniego 
Kuchciaka - turniej dedykowany pamięci znanego legnickiego szko-
leniowca. Najlepszymi, po wygraniu wszystkich meczy, okazali się 
kadeci legnickiego Ikara. 

23.09

Pracownie diagnostyczne, rehabilitacyjne i 30 gabinetów – nowo 
wybudowana przychodnia Miedziowego Centrum Zdrowia przy ul. 
Okrzei została oficjalnie otwarta. Z jej usług będzie mogło korzy-
stać co najmniej 24 tys. pacjentów. Miasto wsparło realizację tej 
inwestycji, angażując się w budowę parkingu i dróg dojazdowych 
w tym rejonie. 

24.09

„Zawsze w takim przypadku jest dreszczyk emocji”- mówią arche-
olodzy. A o gęsią skórkę tym razem przyprawiła odkryta na dzie-
dzińcu zabytkowej Akademii Rycerskiej XVIII-wieczna studnia. 
Czy czerpano z niej wodę pitną, czy wiedzę, jaki jest poziom wód 
w Legnicy? 

25.09

Iga Butrym z  Klubu Karate Shotokan TORA Legnica wywalczyła 
złoto w kategorii juniorek na Mistrzostwach Świata w Karate Sho-
tokan FSKA w Żukowie. „Złota” Iga wszystkie walki wygrała przed 
czasem.

26.09

Kapsułę czasu z 1928 r. znaleziono na legnickim cmentarzu komu-
nalnym. Przez 85 lat spoczywała w granitowym cokole drewnianego 
krzyża. W tubie ukryta była gazeta Liegnizer Tageblatt, ręcznie spisa-
na lista nazwisk członków legnickiego oddziału Ogólnoniemieckiego 
Stowarzyszenia Byłych Jeńców Wojennych i kopia przemówienia ów-
czesnego przewodniczącego tego stowarzyszenia. 

26 – 27.09

Wiedza podana w  przystępny, często widowiskowy sposób. Legnica 
gościła XVI edycję Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. Dzięki wykładom, 
pokazom i prelekcjom można było poznać tajniki wiedzy z psychologii, 
fizyki, kryminalistyki, medycyny, dietetyki, marketingu i biologii.

27.09

Legnica znowu zagra w filmie. Niemiecka ekipa filmowa na Zaka-
czawiu rozpoczęła zdjęcia do filmu „Phoenix”, którego akcja toczy 
się w powojennym Berlinie. Filmowcy stworzyli ten fragment znisz-
czonego wojną miasta u zbiegu ulic Kartuskiej i Kamiennej oraz na 
ulicy Daszyńskiego. 

28.09

Do obejrzenia ostatni zachowany cygański wóz, do skosztowania 
specjały z bałkańskiego kociołka, a do posłuchania występy m.in. 
legnickich Romów czy Górali Czadeckich. Po raz pierwszy odbył się 
Legnicki Festiwal Kultur „Kto siedzi na miedzi(-y)? 

29.09

2,5 - kilometrowa trasa z  ostrymi zakrętami i  amatorzy mocnych 
wrażeń za kółkiem. Na płycie legnickiego lotniska Automobilklub 
Dolny Śląsk zorganizował Amatorskie Wyścigi Samochodowe o Pu-
char Prezydenta Miasta Legnicy.

30.09 

Przemówienia, wspomnienia i wielki bal. Legnickiej „Henrykówce”, 
czyli Zespołowi Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, stuknęła 
„50-tka”, a absolwenci wciąż piękni i młodzi…
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01.10

Ciarki chodziły po plecach na fi nałowym koncercie Międzynarodo-
wego Festiwalu Organowego - Legnickich Wieczorów Organowych. 
Na organach zagrał prof. Andrzej Chorosiński, najwybitniejszy pol-
ski organista, a śpiewali Servi Domini Cantores, przebojowy zespół 
czterech tenorów - księży.

02.10

Rosjanie bez czołgów, a z poezją. W Legnickiej Bibliotece Publicz-
nej ruszył projekt Biura Literackiego zat. Ambasadorzy Poezji. 
W ramach 1. Polsko- Rosyjskich Spotkań Poetów odbędzie się cykl 
przedsięwzięć z  wybitnymi twórcami współczesnej poezji polskiej 
i rosyjskiej, a miejscem spotkań będzie nie tylko Legnica, ale i Mo-
skwa. 

04.10

Zapierające dech w piersiach akrobacje i płomienne przemówienia 
bez lania wody, a  i  lanie wody - dosłownie - też było. W  Legnicy 
świętowano jubileusz 20-lecia partnerstwa Legnicy i  Wuppertalu. 
Na uroczystości przybyli m.in. nadburmistrz Wuppertalu Peter Jung 
wraz z  małżonką i  delegacje miast partnerskich: czeskiego Blan-
ska i  francuskiego Roanne. Jeszcze przed ofi cjalną galą mieszkań-
cy Legnicy i Wuppertalu dokonali aktu braterstwa rzek – Kaczawy 
i Wupperu. Oryginalny happening odbył się na moście Bielańskim. 
Potem prezydent Legnicy i  nadburmistrz Wuppertalu ofi cjalnie 
przypieczętowali podpisem symboliczną deklarację woli kontynu-
owania współpracy. 

Wytężona praca mięśni, pot z czoła… i satysfakcja. Blisko tysiąc bie-
gaczy, w różnym wieku, stanęło na starcie XXVI Biegu Lwa Legnic-
kiego. Wszyscy dobiegli do mety!

08.10

Żacy, koniec laby! Studentom Państwowej Wyższej Szkoły Zawo-
dowej im. Witelona uroczyście wręczono indeksy - to znak, że nowy 
rok akademicki się zaczął!

08.-13.10

Wywleczony z  zamkowego lochu i  stracony na oczach mieszkań-
ców. Czarny Krzysztof - rozbójnik i złoczyńca sprzed pięciu stuleci 
- zadyndał na szubienicy. Tą spektakularną inscenizacją historyczną 
zwieńczono II Legnicką Jesień Miedzianą. Cykl poprzedzających im-
prez - wycieczki, warsztaty metaloplastyki, batiku i ceramiki, przy-
gotowało Towarzystwo Miłośników Legnicy Pro Legnica. 

10.10

Kolejne odkrycie na dziedzińcu Akademii Rycerskiej. Tym razem ar-
cheolodzy znaleźli fragmenty murów pruskich z XIV-XV w., gotycki 
klucz i  fragmenty ceramiki. Widać też ślady późniejszej rozbiórki 
muru, prowadzonej zapewne po to, by w  XVIII w. wybudować do 
dziś istniejącą i obecnie odrestaurowywaną Akademię Rycerską.
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10-11.10

Potężna, błyszcząca ciężarówka rodem z  amerykańskich fi lmów, 
zaparkowała w  legnickim rynku. Z  wielkim rozmachem, i  przy 
wsparciu Fundacji Ewy Naworol, strażnicy miejscy zorganizowali 
akcję Odpowiedzialny Opiekun. Nie było tematów tabu – najmłod-
si z  pełnym zaangażowaniem uczyli się, jak sprzątać po psie, co 
zrobić, gdy nas zaatakuje i  jak bezpiecznie z  pupilem się bawić. 
Z  tej lekcji w  terenie skorzystało ponad tysiąc najmłodszych 
mieszkańców Legnicy.

12.10

Miało być praktycznie i na czasie. I było! Kilkudziesięciu legnickich 
seniorów uczyło się jak udzielić pierwszej pomocy, jak załatwić re-
klamację czy nie dać się grypie. To była pierwsza konferencja „Bez-
pieczny Senior”, ale Legnickie Centrum Kultury i Legnicka Rada Se-
niorów już myślą o kolejnych takich spotkaniach.

Wykryć raka piersi - dziś praktycznie to żadna sztuka, sztuką jest na 
raka nie zachorować. A to możliwe - przekonywano w ramach „Mar-
szu ku Zdrowiu”. Akcja od 16. lat jest organizowana w październiku  
– miesiącu walki z rakiem piersi. 

12-13.10

Przez dwa dni toczyli bitwę na słowa. Legnicę odwiedzili najlep-
si polscy scrabbliści, by tu walczyć o Puchar Polski. Puchar został 
w Legnicy, bo triumfował legniczanin - Krzysztof Obremski. Z ko-
lei tytuł Mistrza Ziemi Legnickiej pojechał… do Gliwic z Bartoszem 
Morawskim.

14.10

„Bodajbyś cudze dzieci uczył”, czyli nauczycielom należą się podzię-
kowania. Dzień Edukacji Narodowej w Legnicy to święto 2 tys. pe-
dagogów i tysiąca innych pracowników związanych z oświatą. Tych 
najbardziej zasłużonych gospodarz miasta uhonorował nagrodami 
fi nansowymi.

15.10

Czarna Woda już mniej groźna. Mieszkańcy Zabłocia i  sąsiedzi 
Kąpieliska Kormoran mogą spać spokojniej. Dobiegły końca prace 
konserwacyjne wału i  koryta rzeki Czarnej Wody, wykonywane 
przez legnicki oddział Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i  Urzą-
dzeń Wodnych we Wrocławiu. Było co robić, bo dno trzeba było 
oczyścić z mułu, skarpy wzmocnić a sam wał przeciwpowodziowy 
wyprofi lować. Ba! Trzeba było usunąć skutki działalności bobrów! 

18.10

Wspólnie pośpiewali, powspominali i obejrzeli fi lmy z minionych lat. 
Zespół Szkół Integracyjnych im. Piastów Śląskich świętował jubile-
usz 20-lecia istnienia. 

19.10

Barwną paradą uliczną przypomnieli, że są i działają, że czekają na 
nowych członków zainteresowanych pracą społeczną i – co tu kryć- 
na sponsorów. W  IV Festiwalu Legnickich Organizacji Pozarządo-
wych Flop Show wzięło udział 28 organizacji z 280 zarejestrowa-
nych w Legnicy. 

22.10

Legnicki Budżet Obywatelski stał się faktem. Najpierw Zespół 
Kwalifi kacji Projektów (zadań) LBO zarekomendował do realizacji 
15 (z 91 zgłoszonych) obywatelskich wniosków, a potem legnicza-
nie poszli do urn wyborczych. W ciągu tygodnia głosowało blisko 
6.200 osób. Najaktywniejsi byli mieszkańcy rejonu al. Rzeczypospo-
litej, a najmniej zaangażowani - mieszkańcy Zakaczawia. 

23.10

I nastała jasność! Na ulicy Przemkowskiej (od Słubickiej do Miłkowic-
kiej) pojawiły się lampy uliczne. O tę inwestycję zabiegali mieszkańcy 
wyremontowanych, dawnych poradzieckich koszar. 

24.10

Kapsuła czasu wróciła na swoje miejsce. W  cokole odnowionego 
pomnika-krzyża, upamiętniającego niemieckich jeńców, którzy zgi-
nęli podczas I wojny światowej, zdeponowano pendrive i płytę CD. 
Na tych nośnikach jest fotografi czna dokumentacja tego, co mie-
siąc wcześniej znaleziono podczas rozbiórki krzyża. Załączono też 
świadectwa współczesnych nam czasów - egzemplarz Magazynu 
Miejskiego „Legnica.eu”, numer „Gazety Wrocławskiej” i przesłanie 
prezydenta Legnicy, skierowane do przyszłych pokoleń.

26.10

Zmarł Wacław Makowski, zasłużony dIa legnickiej oświaty peda-
gog, wieloletni dyrektor Liceum Pedagogicznego i  Zespołu Szkół 
Budowlanych im. Wojska Polskiego w Legnicy.
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01.11

Koniec z korkami! Al. Piłsudskiego już przejezdna! Wprawdzie w cza-
sie remontu było trochę ciasno, ale za to teraz jest 1,5–kilometrowy 
odcinek drogi z nowo wylanym asfaltem, do tego przebudowane za-
toki autobusowe i chodniki. Zmodernizowano też to, co pod jezdnią – 
kanalizację deszczową i sanitarną, a przy okazji wybudowano kanały 
pod przyszłą miejską sieć internetową LEGMAN.

04.11

Lubi zupę pomidorową i …koty - to prywatne oblicze prezydenta Le-
gnicy odkryły dzieci z Miejskiego Przedszkola Specjalnego nr 6 dla 
Dzieci z  Zezem i  Niedowidzeniem. Podczas spotkania w  ratuszu - 
jak to dzieci – zadawały mnóstwo „trudnych” pytań. 

06.11

Z  Hiszpanii wrócili z  dumą i  z  medalami. Mazurek Dąbrowskiego 
zabrzmiał w Benidrom 13 razy, m.in. za sprawą Macieja Żuka z Le-
gnickiego Klubu Karate Taekwon-do, który zdobył dwa złote medale 
podczas XVIII Mistrzostw Świata. To był udany występ nie tylko dla 
legnickich taekwondoków (w sumie przywieźli 17 medali), ale i pol-
skich. Po 6-ciu latach biało-czerwoni wrócili na I miejsce w general-
nej klasyfikacji. Mieliśmy w tym swój udział!

07.11

To było coś! Pierwszoligowa Miedź Legnica sensacyjnie pokonała 
u siebie wicemistrza Polski Lecha Poznań 2:0 w meczu 1/8 Pucharu 
Polski. 

10.11 

Nasi harcerze potrafią śpiewać! I  to tak, że jury VI Dolnośląskie-
go Festiwalu Piosenki Harcerskiej i  Patriotycznej w  Jeleniej Górze, 
przyznało legniczanom dwa równorzędne I miejsca! Śpiewająco za-
prezentowały nas zespoły: „Azymut” i „Groszek Wiosenny” ze 177. 
Drużyny Harcerskiej z Hufca ZHP Legnica. 

11.11

Piknik wojskowy z pachnącą grochówką z kotła, pieśni patriotycz-
ne i  …sam Józef Piłsudski ze swoim wehikułem czasu. Było wido-
wiskowo, smacznie i podniośle. W ramach obchodów Narodowego 
Święta Niepodległości wręczono odznaczenia państwowe - Złotym 
Krzyżem Zasługi udekorowano Jerzego Foremnego, a Złote Meda-
le za długoletnią służbę otrzymało 7 pracowników urzędu miasta 
i straży pożarnej. 

13.11

Ten budynek ma więcej okien niż jest dni w roku. W Zespole Szkół 
Elektryczno-Mechanicznych  ruszyła właśnie wymiana stolarki 
okiennej. To prawdziwe wyzwanie logistyczne, bo za sprawą remon-
tu nie można przecież przerwać w szkole nauki. Na wymianie 381 
okien remontu nie koniec - „Energetyk” będzie miał nową elewację, 
dach i… podgrzewane rynny!
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Algorytmika, programowanie i najnowsze trendy w informatyce - to 
im niestraszne. II Liceum Ogólnokształcące zajęło 1. miejsce w wo-
jewództwie i 10. w kraju w programie IT Szkoła. Uczniowie, choć 
jeszcze się uczą – już studiują. IT Szkoła to internetowy otwarty pro-
gram 3-letnich studiów e-learningowych, który ma w  przyszłości 
zaowocować geniuszami w dziedzinie informatyki . 

15.11

Za kredki chwyciły nie tylko przedszkolaki. Malowali mundurowi, 
szefowie poważnych instytucji, uczniowie i nauczyciele. Efekt? Re-
kord Guinessa na najdłuższy pejzaż. Pomysłodawcą projektu jest 
zaprzyjaźniony z Legnicą Walijczyk Steven Knapik, który przyznał, 
że zaangażowanie legniczan przeszło jego najśmielsze oczekiwania 
- w końcu do pejzażu dołożyliśmy 7.944 prace!

16.-17.11

To był weekend sukcesów w czepku! Jowita Malchar (trener pływania 
w UKS Delfinek) ustanowiła w Krakowie nowy rekord Polski na dystan-
sie 400 m stylem zmiennym. W sumie zawodnicy UKS Delfinek przy-
wieźli z krakowskich Mistrzostw Polski Masters w Pływaniu 7 medali. 
W tym samym czasie, na innej pływalni, Karolina Ciesiul (Klub Sportowy 
Wankan), została uznana najlepszą zawodniczką VI Ogólnopolskich Za-
wodów Pływackich o Puchar Wójta Gminy Rudna. 

18.11

Im więcej zmieści się w korycie, tym mniej wystąpi z brzegów. Na 
zlecenie miasta oczyszczono dno i  brzegi rzeki Młynówki, która 
odgrywa funkcję przeciwpowodziową, zwłaszcza w  rejonie Sta-
rych Piekar. 

22.11

Z legnickim seniorem lepiej nie zadzierać! Straż miejska przez 8 ty-
godni - za darmo i po godzinach pracy - uczyła „młodych duchem” 
podstawowych chwytów samoobrony. Zajęcia okazały się strzałem 
w  10-tkę! Jednym pozwalały zabić nudę, innym wyjść z  depresji, 
a jeszcze innym dały poczucie bezpieczeństwa. 

23.11

Kata, Kumite i międzynarodowa rywalizacja. XIV Europejski Puchar 
Miedzi w  Karate zorganizowano w  Zespole Szkół Integracyjnych 
w Legnicy. Na pięciu matach tatami stanęło 450 zawodników (od 
lat 14 do seniorów starszych) m.in. z Włoch, Wielkiej Brytanii czy 
Słowacji.

Można tu tanio, ale w komfortowych warunkach przenocować. Moż-
na tu dowiedzieć się, co warto w regionie zobaczyć i gdzie się zabawić. 
Atuty Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Legnicy dostrzeżono. 
Nasza placówka w  53. Ogólnopolskim Konkursie Współzawodnic-
twa Schronisk Młodzieżowych, otrzymała złote wyróżnienie na 126 
schronisk całorocznych i 36 sezonowych.

27.11

Legnica to Samorządowy Lider Edukacji 2013! Taki tytuł przyznała 
nam kapituła Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Gmin i  Po-
wiatów Rzeczypospolitej Polskiej. Po „prześwietleniu” wszystkiego 
co wiąże się z legnicką oświatą uznano, że jesteśmy w tej dziedzinie 
liderem. 

Niecodziennym koncertem udowodnili, że zagrać można na wszyst-
kim – od grzebienia, poprzez talerze i miski, aż po wiertarkę i zestaw 
piłek do koszykówki. Zwieńczeniem był występ 150 legnickich chó-
rzystów, którzy przez kilka godzin przed koncertem uczyli się… jak 
najmniej używać swego głosu, bo za perkusję posłużyły im … własne 
ciała. 

29-30.11

To była najważniejsza i najbardziej prestiżowa impreza dla zawodni-
ków Kyokushin Karate. Na legnickiej tatami zmagało się kilkuset za-
wodników nie tylko z całej Europy, ale i karatecy z Armenii, Libanu 
czy Japonii. Powody do dumy mamy co najmniej dwa: Polski Zwią-
zek Karate właśnie Legnicy przyznał organizację XXVII Mistrzostw 
Europy w Karate Kyokushin; po drugie- legniczanin, Arkadiusz Gdu-
la wywalczył brązowy medal w kategorii kata.
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01.12

ICE PARTY, czyli sezon na legnickim lodowisku przy ul. Sejmowej 
czas zacząć! Na dobry początek były nie tylko popisy jazdy figuro-
wej na lodzie, ale i pyszne naleśniki z serem i z gorącą herbatą.

03.12

Język angielski na medal! Tadeusz Tadla – absolwent filologii angiel-
skiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w  Le-
gnicy - otrzymał międzynarodowe wyróżnienie LCCI IQ Medallion 
of Excellence Distinction World and Country Gold. Do egzaminów 
LCCI każdego roku przystępuje kilkaset tysięcy studentów z całego 
świata, a najlepsi honorowani są medalami. Za przygotowanie laure-
ata do egzaminu wyróżniono też wykładowców PWSZ.

04.12

Legniccy policjanci „okradali” klientów jednego z osiedlowych mar-
ketów! Wszystko po to, by pokazać ludziom, jak łatwo mogą paść 
ofiarą złodziei. Tym razem klienci mieli szczęście - „skradzione” 
z wózków torebki czy saszetki, natychmiast do nich wróciły, ale lek-
cja w pamięci została. I o to chodziło! 

05.12

Miał zielone włosy, bał się telefonów, nie lubił „urzędasów”. Uroczy-
sty koncert pamięci Henryka Karlińskiego, założyciela Chóru Ma-
drygał i twórcy Turnieju Chórów Legnica Cantat, odbył się dokład-
nie w 38. rocznicę śmierci tego wyjątkowego człowieka. 

Mer Drohobycza, partnerskiego miasta Legnicy, przesłał na ręce 
prezydenta Legnicy list, w  którym prosi o  wsparcie dla Ukrainy 
w  zawarciu umowy stowarzyszeniowej z  Unią Europejską. Prezy-
dent Legnicy, Tadeusz Krzakowski, popierając stanowisko miasta 
partnerskiego, przygotował list do europarlamentarzystów z nasze-
go regionu.

06.-09.12

Orkan Ksawery, który szalał nad Polską, dotarł i do Legnicy. Kilka 
powalonych drzew, z których jedno przygniotło samochód, oberwa-
ne połacie blachy, zerwany baner reklamowy, który spadł na kolejne 
auto. Do tego poprzewracane znaki drogowe i kontenery na śmieci. 

Podmuch wiatru przewrócił na środku ruchliwej ulicy mężczyznę, 
ale pomógł patrol Straży Miejskiej. Pełne ręce roboty miały wszyst-
kie służby, ale na szczęście nikt nie ucierpiał. 

07.12

Uznanie dla tych artystów wielokrotnie wyrażali wielcy tego świa-
ta – prezydenci, premierzy, koronowane głowy. Tym razem popiso-
wy koncert dali w Legnicy. Na długo przed występem zabrakło już 
wejściówek. Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego 
trafił do nas za sprawą Fundacji im. Jerzego Szmajdzińskiego. Pod-
czas koncertu fundacja zbierała datki na stypendia dla utalentowa-
nych uczniów.

08.12

Ktoś wybił szybę w oknie i wrzucił butelkę z  łatwopalną substan-
cją. To było celowe podpalenie siedziby Powiatowego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego. Na szczęście w  środku nikogo nie było, 
choć z  innej części tego samego budynku trzeba było ewakuować 
uczestników spotkania związku pszczelarzy. Ogień strawił część 
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dokumentów i sprzęt - drukarki, komputery i skanery. Policja szuka 
sprawcy, a mieszkańców niepokoi fakt, że to już trzecie w tej samej 
okolicy podobne zdarzenie.

09.12

To był niecodzienny obrazek. Chodnikiem przy ul. Grunwaldzkiej 
biegnie potężny żuraw z rozpostartymi na dwa metry skrzydłami, 
a  za nim w  białym fartuchu… lekarka weterynarii. Żuraw, choć 
jest po przejściach i  nie lata, to wciąż ma silne nogi. Wybił się 
niczym kangur i czmychnął z ogródka lecznicy, w której docho-
dził do zdrowia. Niesfornego pacjenta, uzbrojonego w  całkiem 
pokaźny dziób, udało się okiełznać. 

10.12

W  biznesie - jak w  sporcie - trzeba grać fair. Legnickie Przedsię-
biorstwo Gospodarki Komunalnej zna te zasadę, a świadczy o tym 
„Srebrny Laur”, przyznany w  XVI edycji Programu „Przedsiębior-
stwo Fair Play”.

Ma 115 lat, a z każdym rokiem pięknieje! Mowa o legnickiej pal-
miarni, której seniorzy (choć przy jubilatce to jeszcze dzieci!) wrę-
czyli w  urodzinowym prezencie storczyk, z  nadzieją, że będzie 
zalążkiem kolekcji tych kwiatów. Do oczka wodnego zaś wpusz-
czono złotą rybkę, która podobno życzenia spełnia, ale tylko te 
dobre.

13.12

Urząd Miasta Legnicy jako jedyny w kraju samorząd zdobył prze-
dłużenie znaku i tytułu „Powiat przyjazny środowisku” w XIV edycji 
Narodowego Konkursu Ekologicznego pod honorowym patronatem 
Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Legnicę wyróżniono za 
efekty działań w dziedzinie ochrony powietrza, gospodarki wodno-
ściekowej, gospodarki odpadami i zieleni miejskiej.

17.12

 95 lat minęło od tego narodowo - wyzwoleńczego zrywu. W roczni-
cę wybuchu Powstania Wielkopolskiego oddano hołd pamięci 
mieszkańców Legnicy, którzy wzięli udział w tym zbrojnym czynie. 
Na ich grobach złożono kwiaty i zapalono znicze.

18.12

Rozdawany wszystkim chętnym, a  chętnych nie brakuje. I  w  tym 
roku tłumy legniczan przyszły na inaugurację miejskiego kalen-
darza na 2014 r. Tym razem na kartach poszczególnych miesięcy 
widnieją fotogramy ukazujące park Miejski - zarówno w ujęciu hi-
storycznym, ale i  współczesnym - już po odbudowie po przejściu 
huraganu w 2009 r. 

Prestiż i finansowy zastrzyk! Na koniec roku – jak znalazł! We Wro-
cławiu uroczyście wręczono nagrody ufundowane przez samorząd 
Dolnego Śląska i Ministra Sportu i Turystyki. W gronie najlepszych 
sportowców i  trenerów 2013 r. są i  legniczanie: Maciej Żuk, Ga-
briela Forgiel, Paweł Dąbrowski i  Wioletta Miśkiewicz (medaliści 
Mistrzostw Europy i  Świata w  Taekwon-do). Nagrody otrzymali 
również trenerzy Legnickiego Klubu Taekwon-do: Marzanna Sta-
warz i  Łukasz Stawarz – trener kadry narodowej mężczyzn w  tej 
dyscyplinie. 

19.12

Ocelot znalazł swoje miejsce. Okazało się, że wskazana przez mia-
sto sala gimnastyczna w byłym Zespole Szkół Medycznych jest ide-
alna do treningów młodych akrobatów. Fundacja Wspierania Kul-

tury Ruchu Ocelot ma ok. 70 podopiecznych, którzy już zaczynają 
bywać na międzynarodowych scenach. Nic dziwnego - ich popisy 
akrobatyczne zapierają dech w piersiach. Tak było i na uroczystym 
otwarciu sali. 

20.12

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny Politechniki Wrocławskiej 
w  Legnicy został, decyzją rektora tej uczelni, przekształcony 
w  nową jednostkę organizacyjną – Wydział Nauk Technicznych. 
Wydział Nauk Technicznych kształci w tych samych kierunkach, co 
dotychczas. 

22.12

Jedna wigilia - wiele narodów. Po raz 12. w Legnicy, ale po raz pierw-
szy w  przestronnych wnętrzach Letia Business Center, do wspól-
nego stołu zasiedli reprezentanci różnych kultur, tradycji i wyznań. 
W tym roku przy suto zastawionych stołach (bo każdy przygotował 
swoje tradycyjne, świąteczne frykasy) zasiedli: Rosjanie, Romowie, 
Ukraińcy, Łemkowie, Niemcy, Żydzi, Polacy i po raz pierwszy Moł-
dawianie, Ormianie oraz Włosi. 

DALEJWSTECZ

http://www.portal.legnica.eu/aktualnosc-5322-srebrny_laur_dla_lpgk.html
http://www.portal.legnica.eu/aktualnosc-5326-kapelusze_zlota_rybka_i_storczyk_na.html
http://www.portal.legnica.eu/aktualnosc-5358-znicze_pamieci_w_95_rocznice_powstania.html
http://www.portal.legnica.eu/aktualnosc-5362-prezentacja_miejskiego_kalendarza_ad.html
http://www.portal.legnica.eu/aktualnosc-5374-minister_sportu_i_marszalek_wojewodztwa.html
http://www.portal.legnica.eu/aktualnosc-5377-ocelot_znalazl_idealne_miejsce_do.html
http://www.portal.legnica.eu/aktualnosc-5365-w_legnicy_powstal_wydzial_nauk.html
http://www.portal.legnica.eu/aktualnosc-5386-xii_wigilia_narodow_po_legnicku.html


W wielu miejscach Legnicy wkomponowano w różne budowle tarczę 
z dwoma skrzyżowanymi kluczami. Każdy legniczanin wie, że za nimi 
kryje się godło naszego miasta. 

Przy analizie herbu nie należy pominąć tła historycznego, rzutującego na 
dobór treści umieszczanej początkowo na pieczęci miasta. Dzieje legnic-
kiego znaku (Nehmitz 1942; Heisig 1969) sięgają czasów panowania księ-
cia Bolesława II Rogatki. Najstarszy wizerunek tłoku pieczętnego znamy 
z odcisku pieczęci woskowej przyczepionej 
do dokumentu z 1339 r. Rytownik w spo-
sób grafi czny przedstawił ówczesny kie-
runek polityki księcia Bolesława. Po klęsce 
w  bitwie z  Mongołami (1241 r.) bardzo 
szybko Ślązacy utracili południową Wiel-
kopolskę na rzecz tamtejszych Piastów. 
Gdy nie zdołano utrzymać ziem militarnie, 
postanowiono odwołać się do układu po-
kojowego, zawartego wiele lat wcześniej 
pomiędzy Henrykiem I  Brodatym a  Wła-
dysławem Odonicem (1234 r.), w  którym 
papież gwarantował nienaruszalność te-
rytoriów zdobytych na Wielkopolanach. 
Odpis zaginionej bulli z 22.06.1235 r. uzy-
skano w  Rymie w  1257 r. (Osiński 2012), 
wraz z  papieskim potwierdzeniem wspo-
minanego dokumentu (Mularczyk 2001). 
W bulli papież Grzegorz IX „brał w opiekę 

św. Piotra (księcia Henryka II Pobożnego) z wszystkimi posiadłościami” 
(Zientara 1975). Najstarsza pieczęć Legnicy wyraźnie manifestowała pa-
pieską opiekę nad Piastami. 

Świętego Piotra który zdominował rysunek, przedstawiono jako wład-
cę siedzącego w majestacie. W prawej ręce trzymał klucz do królestwa 
niebieskiego - swój atrybut, lewą wznosił do góry księgę życia (Koch 
1996). Święty tronował ponad otwartą bramą w  murach obronnych 

„J 10, 9: Jam jest bramą, kto wejdzie przeze 
Mnie, będzie zbawiony”.. Boki fortyfi kacji 
fl ankowały dwie baszty, lewa o  dolnym 
oknie czwór listnym. „Liczba cztery wska-
zuje na ziemię, ujętą jako całość stworze-
nia. (…). Cztery są ramiona krzyża. Czte-
ry oznacza w  ten sposób uniwersalność 
i  pełnię zbawienia. Ewangelie, które są 
świadectwem Wcielenia i  boskości Jezusa 
też są cztery, a  jedną, poczwórną posta-
cią, którą je symbolizuje jest tetramorfa”. 
(Feuillet 2006). Tetramorfa - związana była 
z  Apokalipsą według św. Jana, opisującą 
Niebiańską Jerozolimę. „Drugim, obok opi-
su majestatu Pana uniwersum, ustępem 
Apokalipsy chętnie komentowanym przez 
średniowiecznych ideologów władzy był 
fragment ukazujący wygląd Niebiańskiej 
Jerozolimy, miasta-państwa ludzi wybra-

nych, społeczności przeznaczonej rządom wiecznemu władcy” (Plesz-
czyński 2005). W  przypadku legnickiego znaku, w  basztach i  murach 
nie należy doszukiwać się wyróżnika podkreślającego miejskość Legnicy 
(Strzyżewski 1999), lecz należy odnosić do potęgi Rzymu świętego mia-
sta apostołów. Komunikat dla odbiorcy był następujący: św. Piotr i jego 
ziemski następca papież, władający Rzymem, szczególną opieką otacza 
miasto Legnica. Ten sam przekaz, tylko lakoniczny, umieścili książęcy 
mincerze na monetach (szerokie brakteaty z lat 1250-1300). Klucz lub 
dwa klucze wybite na nich wskazywały na opiekę Stolicy Apostolskiej 
nad śląskimi Piastami.

Treść drugiej, ogólnomiejskiej pieczęci przywieszonej do dokumentu 
z 1302 r., była radykalnie zmieniona. Postać św. Piotra została zdomi-
nowana przez otaczającą architekturę. Święty stoi pod gotyckim trój-
listnym sklepieniem - „Sklepienie (…) przedstawia sklepienie niebiańskie, 
które jest odbiciem nieba”. (Feuillet 2006). Ponad dolnym sklepieniem 
znajduje się górne o ostrym łuku gotyckim, zdobione czołgankami. Czoł-
ganka albo żabka- stanowiła element zdobnictwa gotyckiego w kształ-
cie zwiniętych liści, umieszczana była na krawędzi hełmów wież, pinakli, 
wimperg”. (Koch 1996). Całość konstrukcji zwieńczy kwiaton w formie 
lilii - „Lilia dzięki swojej bieli stała się symbolem czystości, a przez swoje 
piękno jest znakiem doskonałości i wybrania”. (Feuillet 2006). „Dla ży-
dów lilia jest emblematem plemienia Judy”. (Bruce-Mitford 1997), z któ-
rego wywodził się Jezus Chrystus. „Obecne w titulus określenie odnoszą-
ce się do Jezusa: Nazarenus-Nazareński egzegeci interpretowali różnie. 
Jedni tłumaczyli je jako „Kwiat czystości” lub „Zwiastujący czystość”, 
inni jako „ukrzyżowany”. (Św.) Bonawentura przez Nazarenus rozu-
miał fl oridus-kwitnący” (Kobielus 2000). Boki kompozycji fl ankują 
dwie wieże-dzwonnice. „Autorzy średniowiecza rozwijają symbolikę 

dzwonnicy na dwa sposoby. Jedni, podejmując temat bardzo stary (…) 
widzą w dzwonnicy obraz Matki Boskiej i Kościoła, nazywanych czę-
sto za „Pieśnią nad pieśniami” Wieżą Dawidową (Hani 1998). Po obu 
stronach budowli wyryto drzewa życia. Kompozycja i  poszczególne 
elementy architektoniczne znajdujące się na pieczęci, przedstawia-
ją kościół z  dwuwieżową fasadą. W  sferze idei Kościół Powszechny, 
w którym św. Piotr przestał odgrywać rolę polityczną i stał się tylko 
świętym patronem kościoła i  gminy w  Legnicy. Czy nowa pieczęć 
wskazuje na bardziej samodzielną sytuację legnickiego mieszczaństwa, 
które wykorzystując osłabienie książęcej władzy, odrzuciło starszą 
koncepcję bezpośredniej opieki samego Rzymu nad księstwem? Wy-
daje się, że miasto szukało porozumienia z wrocławską kurią biskupią, 
pod której patronatem znajdował się kościół św. Piotra (do 1402 r.), a jej 
ówczesny pasterz biskup Henryk z Wierzbna, sprawował w tym czasie 
regencję w księstwie (l. 1301-1302). 

Trzecią ogólnomiejską pieczęć wykonano w drugiej poł. XIV w., jej 
odcisk znamy z dokumentu wystawionego w 1369 r. W dobie, kiedy 
mieszczanie uzyskali prawie pełną samorządność, przygotowano 
również nową pieczęć. Jej rysunek powinien przenosić treści przed-
stawiające samodzielność miasta. Okazało się jednak, że rytownik 
przygotował pieczęć, na której wzmocnił symbolikę pokazującą 
zwierzchność Piastów nad Legnicą. Oprócz św. Piotra wcześniej 
omawianego patrona książąt, pojawiła się u dołu pieczęci tarcza her-
bowa ze śląskim orłem. Umieszczenie na rysunku postaci św. Paw-
ła, stanowi zagadkę wymagająca dalszych prac badawczych. Obu 
świętych przedstawiono siedzących w pięknie rzeźbionej steli. Św. 

nad śląskimi Piastami.

Pieczęć ogólnomiejska wykonana w 2.poł. XIII w. 

Najstarszy odcisk zachował się przy dokumencie 

wystawionym w 1339 r.

Witold  Łaszewski

Pieczęć ogólnomiejska wykonana około 1300 r. Najstarszy odcisk 

zachował się przy dokumencie wystawionym w 1302 r. 

Pieczęć ogólnomiejska wykonana w 2.poł. XIV w. Najstarszy 

odcisk zachował się przy dokumencie wystawionym w 1369 r. 
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Paweł odwrócony w kierunku św. Piotra , prawą wolną ręką z wy-
ciągniętym palcem wskazywał wymownie na miecz, atrybut swego 
męczeństwa, trzymany w  lewej dłoni. „Miecz ma podwójną sym-
bolikę: błogosławieństwa i  przekleństwa, jest symbolem sprawie-
dliwości Bożej. (…) Święty Piotr, dokonując własnej sprawiedliwości 
podczas pojmania Jezusa, dobył z pochwy swój miecz i uciął ucho 
słudze arcykapłana” (Feuillet 2006). Co chciał przekazać odbior-
com włoski rytownik Anastazio Venturi, twórca tłoku pieczętnego 
(Heisig 1969), możemy się tylko domyślać. Św. Paweł wskazywał św. 
Piotrowi wyższość świeckiej władzy opartej na sile nad duchową. 
Był to czas konfl iktu księcia Wacława I  z  kurią wrocławską. Spór 
spowodował książę, niespłacający długu zaciągniętego u kanonika 
wrocławskiego Piotra Brunonisa. W wyniku tego czynu książę zo-
stał obłożony klątwą kościelną (l. 1362/1363) i niewiele sobie z tego 
robiąc, pozostał w tym stanie do śmierci. Pieczęci używano bardzo 
długo, po raz ostatni przystawiono do dokumentu w 1711 r.

Święty Paweł jako przedstawienie fi guralne pojawił się tylko raz na 
legnickiej pieczęci, następnie znika z  heraldycznej symboliki. Czy 
tak było rzeczywiście? W dyplomie króla czeskiego Władysława Po-
grobowca, nadającym nowy herb Legnicy, zostało napisane „wasz 
dawny herb dwa srebrne klucze na szafi rowym tle”. Pominąć należy 
klucze św. Piotra i  przyjrzeć się kolorowi tarczy. Barwie niebieskiej 
nie przypisywał papież Innocenty III w „De sacro altaris mystherio” 
szczególnego znaczenia w liturgii. Tło tarczy herbowej Legnicy jed-
nak nie było niebieskie, a szafi rowe. Według apokalipsy św. Jana mury 
Niebiańskiej Jerozolimy zbudowane były z warstw różnych kamieni 
odpowiadającym apostołom. Pierwszy poziom zbudowano z jaspisu, 
który oznaczał św. Piotra, drugi z szafi ru przypisywanemu św. Paw-
łowi. Według tej symboliki, św. Paweł widnieje po dzień dzisiejszy na 
naszym herbie. 

Na początku XV w. za znak miasta przyjęto przedstawienie dwóch skrzy-
żowanych kluczy, jako odpowiednik św. Piotra (pieczęć sekretna docze-
piona do dokumentu z 1432 r.). Uproszczenie symbolu być może wyni-
kało z malowania na tarczach piechoty miejskiej znaku miasta. Legnickie 
wojsko aktywnie w tym czasie odpierało najazd husytów na Śląsk. Wte-
dy najpewniej ustalono kolorystykę herbu, opisaną później w dyplomie 
króla Władysława Pogrobowca. 

Po wypędzeniu legnickich Piastów w 1439 r., patrycjat z burmistrzem 
Ambrożym Bitschenem oddał miasto pod bezpośrednie zwierzch-
nictwo królestwa Czech, równocześnie zwrócił się do Władysława 
Pogrobowca o  wydanie nowego przywileju herbowego. Właściwy 
dyplom został wydany w  kancelarii królewskiej 12.03.1453 r. i  po-
twierdzony 8.05.1453 r. przez cesarza Rzeszy Fryderyka III. Uzyskany 
wówczas herb łączył dotychczasowe elementy z  nowymi. Do dwu 
skrzyżowanych kluczy na szafi rowym tle dodano złotego lwa z pod-
niesionym rozdwojonym ogonem - symbolem królestwa Czech. Lwa 
umiejscowiono po prawej stronie tarczy, wskazując jego zwierzch-
ność nad kluczami przesuniętymi na lewą stronę. Nad tarczą umiesz-
czono królewską koronę, stanowiącą podstawę dla klejnotu, który 
był powtórzeniem lwa z tarczy. Lew w klejnocie, w tym przypadku 
trzymał klucze w łapach. Dyplom herbowy zachował się w archiwum 
miejskim, a obecnie przechowywany jest w Archiwum Państwowym 
w Legnicy. Aktem uzyskania nowego herbu legnicki patrycjat osta-
tecznie zrywał więź z Piastami. Niecały rok później bunt pospólstwa 
(1454) wzniósł księcia Fryderyka I (z dynastii Piastów) na tron w Le-
gnicy. Również wtedy powrócono do dawnego godła dwóch skrzy-
żowanych kluczy na szafi rowym tle. Potwierdzają to miejskie pieczę-
cie, barwne przedstawienia herbu miasta na mapie Śląska Martina 
Helwiga z 1561 r. i w herbarzu Johanna Siebmachera z 1605 r., cechy 
miejskie na wyrobach cynowych, oraz srebrnych. (Wytyczak 1998, 
Strzyżewski 1999, Gradowski 2001).

Pieczęć sekretna. Najstarszy odcisk zachował 

się przy dokumencie wystawionym w 1511 r.

Rysunek tarczy herbowej. Panorama Legnicy 

z 1.poł. XVII w. wykonana przez Jonasa Scultetusa. →

Znaki miejskie wybijane na srebrnych wyrobach z Legnicy: 

1- l. 1590-1620, 2- ok. 1630 r., l. 1660-1690. (Gradowski 2001).

Wiedeń 12 III 1453 r. Władysław król Węgier, Czech, Dalmacji, Chorwacji, ks. Austrii i margrabia Moraw nadaje miastu Legnicy nowy herb. Dokument pochodzi z zasobu 

Archiwum Państwowego we Wrocławiu Oddział w Legnicy, Akta miasta Legnicy, Dokumenty A, sygn. 458.
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Herb z królewskim lwem znika na kilka stuleci z miejskiej heraldyki. Po-
nownie pojawił się na pieczęciach w pierwszej połowie XVIII w. W sym-
bolice Legnicy trwa do dzisiaj, od tamtego czasu zgubił klejnot i koronę, 
a lew z tarczy herbowej uchwycił klucze w łapy.

Byłby to już koniec ciekawostek dotyczących legnickiego znaku, gdy-
by nie rycina Legnicy wykonana przez Fryderyka Bernarda Wernera 
w 1738 r. W legendzie pod ilustracją, oprócz opisu najważniejszych bu-
dowli miasta, autor umieścił dwupolowy herb. W górnym polu (nadrzęd-
nym) znajduje się orzeł śląski, w dolnym - dwa piotrowe klucze. Gdyby 
takie przedstawienie pojawiło się tylko jeden raz, można by przyjąć, że 
Werner skopiował niewłaściwy herb. Jednak podobny fi ligranowy znak 
znajdował się na kartach papieru wytworzonych w legnickiej papierni 
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a lew z tarczy herbowej uchwycił klucze w łapy.

Pieczęć ogólnomiejska 1746/1749.

Sygnet drukarski Wiganda Funckena, Legnica 1659 r.

↑   Herb Legnicy wg 

Friedricha Bernharda 

Wernera z 1738 r.

 →  Panorama miasta 

Friedricha Bernharda 

Wernera z 1736/1737 

w l. 1539-1545 (Łachowski 2001) i na sygnecie drukarskim ze starodru-
ku (Neue Revidirte Begrabnus Ordnung. In der Fürßtlichen Stad Liegnitz. 
Liegnitz 1659 r.). Czy był to herb Legnicy? Nie należy tego wykluczyć.

Najnowsze miejskie logo jest bardzo oszczędne w treści, jednak traf-
nie ujmuje istotę historycznego herbu miasta. Białe pole w formie 
czworoboku, kolorystycznie nawiązuje do barwy piotrowych klu-
czy. Forma kwadratu stanowiła synonim najdoskonalszego miasta, 
czyli Niebieskiej Jerozolimy z Apokalipsy św. Jana. Szafi rowy kształt 
zbliżony do litery L - „Legnica” umiejscowiony w  lewym dolnym 
rogu, odpowiada dawnemu tłu tarczy herbowej. Pod tym kolorem 
znajdziemy św. Pawła. Miejsce zostało wybrane trafnie, ponieważ 
święty na pieczęci z 1369 r. siedział po lewej stronie. Wznoszący się 
i wirujący złoty kwadrat w prawym górnym rogu, stanowi element 
ruchu, nawiązuje do dynamiki wspartego na tylnych łapach legnic-
kiego lwa. Znawca heraldyki zarzuci, że w nowym znaku układ jest 
odwrotny, ponieważ dawniej herb odczytywano od strony tarczy, 
a nie od strony oglądającego. Nowe miejskie logo stanowi przekaz 
wizualny, na którym lewa strona patrzącego, jest lewą strona znaku. 
Dewiza „Legnica z  nią zawsze po drodze” ma bardzo uniwersalne 
znaczenie, ale i tu dopatrzymy się przeszłości. Temat drogi zawsze 
był obecny w Legnicy. Miasto leżało na wielkim europejskim trak-

cie handlowym „via regia”, który pokrywał się z  drogą św. Jakuba 
prowadzącą do jednego z  najważniejszych miejsc pielgrzymko-
wych średniowiecznej Europy – Santiago del Compostela. Po wspo-
mnianej dewocji pozostał w  mieście ślad o  wybitnych walorach 
artystycznych - tympanon gotycki przedstawiający „Pokłon trzech 
króli” umieszczony w portalu kościoła p.w. św. Piotra i Pawła, upa-
miętniający pierwszą pielgrzymkę w chrześcijańskiej tradycji, którą 
odbyli trzej królowie, do miejsca narodzin Dzieciątka.

Współczesne logo Legnicy.

DALEJWSTECZ


