LEGNICKIE OBCHODY
NARODOWEGO DNIA ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

1 marca przypada święto Żołnierzy Wyklętych. Z tej okazji miasto zostało oflagowane.
Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych" upamiętnia tych, którzy po II wojnie
światowej, jako żołnierze antykomunistycznego podziemia walczyli o prawo do
samostanowienia polskiego społeczeństwa, stawiając opór sowietyzacji Polski i
podporządkowania kraju Związkowi Radzieckiemu. Pod nazwą "Żołnierze Wyklęci" kryje się
wiele tysięcy osób zrzeszonych w różnych organizacjach, jak: Armia Krajowa Obywatelska,
Narodowe Siły Zbrojne po 1944 roku, czy Wolność i Niezawisłość.
W niedzielę w Legnicy odbyły się uroczystości upamiętniające żołnierzy niezłomnych. O
godz. 12.00 w Sanktuarium Św. Jacka została odprawiona msza święta w intencji bohaterów,
a następnie o godz. 20.00 na Placu Słowiańskim w obecności ok. 300 uczestników
uroczystości zawyły syreny, został odśpiewany hymn państwowy, odbył się również Apel
Żołnierzy Wyklętych.
Przy Obelisku Ofiar Bolszewizmu koło stacji benzynowej przy ul. Muzealnej oraz przed
pamiątkową tablicą wiszącą na budynku byłego Zespołu Szkół Medycznych przy ulicy
Witelona (dawnej siedzibie Urzędu Bezpieczeństwa).zostały zapalone biało-czerwone znicze.
Legnicka Biblioteka Publiczna zorganizowała specjalne prelekcje dla uczniów gimnazjów i
szkół ponadgimnazjalnych.
Problematykę historyczną Żołnierzy Niezłomnych zaprezentowali Roman Lorenz i Robert
Żeleźny, autorzy artykułu zamieszczonego w 35 tomie „Szkiców Legnickich” pt. „Władysław
Dybowski »Przemyski« (1892-1947), wiceprezydent Legnicy”.
Roman Lorenz to Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Drohobycza, członek Polskiego
Towarzystwa Historycznego, rodowity kresowianin. Popularyzator kultury Kresów, jeden z
inicjatorów partnerstwa miast Legnicy i ukraińskiego Drohobycza. Świadek historii, pasjonat
polityki historycznej Polski i państw ościennych. Tę pasję – jak mówi – odziedziczył po ojcu,
bohaterze walk o odrodzenie Polski w 1918 r. Robert Żeleźny jest doktorem nauk
humanistycznych, członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego i Towarzystwa
Przyjaciół Nauk w Legnicy.
W kilku legnickich szkołach temat Żołnierzy Wyklętych podejmowany będzie na lekcjach
historii, w audycjach radiowęzłowych, na wystawach i w gazetkach ściennych.

W Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 uroczyście otworzono Izbę Pamięci i odsłonięto
tablicę pamiątkową Armii Krajowej. Ponadto w I LO podczas lekcji wychowawczych
odbędzie się tygodniowy przegląd filmów poświęconych Żołnierzom Wyklętym.
Organizatorami obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych byli:
Legnicki Klub Gazety Polskiej i Ruch Narodowy Legnica.
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