PROJEKT

DRUK Nr 269

UCHWAŁA NR ……………….
Rady Miejskiej Leszna z dnia…………….

W sprawie wzniesienia w Lesznie pomnika Stanisława Grochowiaka.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 13 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z
2016 r. poz. 594 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwała, co następuje:
§1
1.Postanawia się wznieść w Lesznie pomnik Stanisława Grochowiaka i usytuować go na
Rynku w Lesznie, przy zbiegu ulic Słowiańskiej i Kościelnej.
2. Lokalizację pomnika określa szkic sytuacyjny, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.
§2
Projekt pomnika, którego autorem jest artysta plastyk Norbert Sarnecki, stanowi załącznik nr
2 do uchwały.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Sławomir Szczot

UZASADNIENIE
Do UCHWAŁY nr ……………….. RADY MIEJSKIE LESZNA z dnia ……………………………

W sprawie wzniesienia w Lesznie pomnika Stanisława Grochowiaka

W 2016 roku mija 40 rocznica śmierci Stanisława Grochowiaka. Urodzony w Lesznie poeta
uznawany jest dziś powszechnie za jednego z najwybitniejszych twórców w historii literatury
polskiej w XX wieku. Zdaniem poety i pisarza Jarosława Marka Rymkiewicza, poezja
Grochowiaka to jedyne co przetrwa z literatury polskiej w ubiegłym stuleciu.
Stanisław Grochowiak był silnie związany z naszym miastem. W Lesznie kończył
liceum, tutaj powstały jego pierwsze, ważne utwory literackie, w Lesznie mieszkają dzieci i
wnuki Grochowiaka. Dziś poeta należy do kanonu polskiej literatury, o jego twórczości
powstają prace naukowe i badawcze, do słów jego wierszy pisane są piosenki (np.
„Upojenie” w wykonaniu Anny Marii Jopek i Michała Żebrowskiego). Pomnik w Lesznie ma
być kolejnym, bardzo ważnym akcentem promocyjnym dla naszego miasta. W 2105 r.
odsłonięty został mural z portretem poety autorstwa Wojciecha Ejsmondta. Umieszczenie
pomnika w ścisłym centrum miasta, na najważniejszym trakcie pieszym Leszna (deptak przy
ul. Słowiańskiej) nie tylko urozmaici estetycznie Stare Miasto, ale również we właściwy
sposób uhonorować ma jednego z najsławniejszych ludzi urodzonych w Lesznie i związanych
z naszym miastem.
Autorem rzeźby jest artysta dr Norbert Sarnecki, we współpracy z Anną Sarnecką,
twórca m.in. pomnika Lindleya w Warszawie, Nie – pomnika w Poznaniu, grupy rzeźb w
parku przy ul. Zielonej w Poznaniu, laureat konkursów artystycznych i autor wielu wystaw
indywidualnych oraz zbiorowych. Pomnik Stanisława Grochowiaka został pomyślany jako
odwzorowanie spacerującej postaci o wysokości ok. 2 metrów, umieszczonej na posadzce
deptaku z informacją o bohaterze i cytatem z wiersza „Modlitwa”, pochodzącego z
debiutanckiego tomu poety pt. „Ballada rycerska”:
Matko Boska mądra taka
Żeś jak ogród z plonem łask
Rzuć najmniejszy choćby blask
W ciemne wiersze Grochowiaka
Fragment wiersza oraz informacja zostaną umieszczone na tzw. kilwaterze – rodzaju
zaznaczonego w posadzce toru, umieszczonego za rzeźbą przedstawiającą postać Stanisława
Grochowiaka.
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