Uchwała Nr XXIV/302/2016
Rady Miejskiej Leszna z dnia 23 czerwca 2016 roku
w sprawie wzniesienia w Lesznie pomnika Żołnierzy 55 Poznańskiego Pułku Piechoty.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2016r., poz. 446 ) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:
§1
1. Postanawia się wznieść w Lesznie pomnik Żołnierzy 55 Poznańskiego Pułku Piechoty
i usytuować go w pobliżu Zespołu Szkół Technicznych w Lesznie.
2. Lokalizację pomnika określa szkic sytuacyjny, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.
3. Projekt pomnika, którego autorem jest artysta Ireneusz Daczka, stanowi załącznik nr 2
do uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna
Sławomir Szczot

Uzasadnienie do
Uchwały Nr XXIV/302/2016
Rady Miejskiej Leszna z dnia 23 czerwca 2016 roku
w sprawie wzniesienia w Lesznie pomnika Żołnierzy 55 Poznańskiego Pułku Piechoty.
Co roku w styczniu mija kolejna rocznica utworzenia 55 Poznańskiego Pułku
Piechoty. Co roku we wrześniu mijają kolejne rocznice wybuch II wojny światowej, a nadal
brak godnego, trwałego upamiętnienia tych, którzy rzetelnie i sumiennie spełnili swój
żołnierski obowiązek-bohaterskich żołnierzy 55 Poznańskiego Pułku Piechoty, którzy
walczyli i ginęli bezimiennie w wojnach 1919-1920 i 1939 roku. W bieżącym roku, w
październiku Zespół Szkół Technicznych będzie obchodził 10-lecie nadania szkole
zaszczytnego imienia 55 Poznańskiego Pułku Piechoty. Jest to stosowny czas na podjęcie prac
związanych z budową pomnika, usytuowanego na skwerze przed frontem szkoły.
Dla społeczeństwa ziemi leszczyńskiej, dla rodzin poległych pomordowanych i
zmarłych już żołnierzy 55 Poznańskiego Pułku Piechoty nadzieja i wiara, że pamięć o
bohaterstwie ich bliskich nie zostanie zapomniana, a my godnie uczcimy i ocalimy od
zapomnienia w pamięci kolejnych pokoleń ich bohaterstwo. Zespół inicjatywny opracował
projekt pomnika. Niezbędne elementy odlewów pomnika wykona Leszczyńska Fabryka
Pomp Sp. z o. o.
Z 1 Pułku Strzelców Wielkopolskich walczących w Powstaniu Wielkopolskim
1918/1919 wywodzi się przemianowany w ramach unifikacji Armii Wielkopolskiej z
Wojskiem Polskim w 1920 roku 55 Poznański Pułk Piechoty.
Od początku swego istnienia uczestniczy w wojnie polsko-sowieckiej w okolicach Lwowa,
a następnie w bitwie warszawskiej 1920 roku. Po zakończeniu wojny zawarciu rozejmu w
Rydze, Naczelny Wódz - Józef Piłsudski udekorował 6 grudnia 1920 roku sztandar pułku
Srebrnym Krzyżem Virtuti Militari. W grudniu 1920 roku pułk skierowany zostaje do
garnizonu pokojowego w Krotoszynie, gdzie kwateruje niespełna rok. 23 października 1921
roku zostaje przeniesiony do Leszna i Rawicza, gdzie stacjonuje do wybuchu wojny w 1939
roku.
Na słowa uznania zasługują wszyscy dowódcy pułku. Dbali o doskonałą sprawność
fizyczną i bojową podwładnych. Dużą uwagę przywiązywali do wychowania patriotycznego i
obywatelskiego swoich żołnierzy. Pułk utrzymywał ścisłe kontakty ze społeczeństwem i
władzami Miasta. Niósł pomoc bezrobotnym i wspomagał ich rodziny.
Nadszedł rok 1939. Rosło napięcie na arenie międzynarodowej. Przed żołnierzami garnizonu
trudne wyzwania. 28 sierpnia pułk udał się do wskazanego rejonu obrony pod Śrem. Biorąc
udział w walkach nad Bzurą od 9 do 19 września 1939 roku. Pułk uczestniczy w największej
bitwie września, zadając Niemcom dotkliwe straty, ponosząc sam ogromne straty w ludziach.
Wielką determinacją i pogardą dla śmierci odznaczali się wielkopolscy żołnierze, toteż na
kilkudziesięciu cmentarzach wzdłuż Bzury, aż po rogatki stolicy leży ponad 20 tysięcy
poległych żołnierzy, wielokrotnie bezimiennych. O determinacji , poświęceniu, woli walki
niech świadczy fragment wiersza żołnierza, kaprala Stanisława Jasińskiego:
„ Gdy bój nad Bzurą wrzał,
A wróg tysiącem dział,
Otaczał nas i bił,
Nie straszna nam czołgów stal,
Lecz straszny w sercu żal,
Że nam zabrakło sił…”
Idea uczczenia ich pamięci w wielu miejscowościach , zwłaszcza miejscach bitew jest
dość powszechna. Na szczególną uwagę zasługuje miejscowość Rybno, w okolicach której 55

Poznański Pułk Piechoty przebywał w ostatnich dniach swego istnienia. Na miejscowym
cmentarzu jest kilkaset żołnierskich mogił. Wśród nich 51 żołnierzy leszczyńskiego 55 pułku,
rannych , bestialsko zamordowanych w pobliskiej wsi Jasieniec. Lokalna społeczność 21 lipca
1977 roku ufundowała pomnik ku ich czci i pamięci.
Żołnierze 55 pułku spełnili rzetelnie i sumiennie obowiązek walki o wolną i
niepodległą Polskę. Bez ich poświęcenia , trudu wyrzeczeń jakże inny mógł być nasz dzień
dzisiejszy. Naród bez tradycji i pamięci umiera. Dlatego winni jesteśmy szacunek, miłość,
pamięć dla ojców naszych , braci i synów w żołnierskich mundurach.
Oni walczyli o swoje jutro dla naszego dziś.
Propozycja budowy pomnika na skwerze przed Zespole Szkół Technicznych nie jest
przypadkowa.10 lat temu nadano szkole zaszczytne imię 55 Poznańskiego Pułku Piechoty.
Jest to stosowny czas na podjęcie prac związanych z godnym upamiętnieniem tych, których
motto „Ku chwale Ojczyzny, ku Jej potędze”- jest nadal jakże aktualne. Można będzie tutaj
organizować uroczystości szkolne, miejskie i wojskowe.
Obowiązkiem naszego pokolenia jest zadośćuczynienie i spełnienie marzenia
Pułkownika Władysława Wiecierzyńskiego.
Cytat z mowy pogrzebowej „ I nie zostało spełnione jedyne marzenie Pułkownika, nie stanął
za Jego życia Pomnik – Podziękowanie Żołnierzom za śmierć, aby polskie Leszno żyło, aby
żył Naród…”
Zespół inicjatywny w składzie : Tadeusz Mizuro pomysłodawca, inicjator budowy pomnika,
ppłk Mariusz Janikowski-komendant Garnizonu Leszno, dowódca 1 leszczyńskego dywizjonu
przeciwlotniczego, Ireneusz Daczka artysta plastyk, autor pomnika, Wiesław Pryczak
dyrektor ds. Utrzymania Ruchu i Gospodarki Narzędziowej LFP sp.zo.o, Renata Perek
dyrektor Zespołu Szkół Technicznych opracował projekt i przygotował podstawowe
informacje dotyczące pomnika.
Opracował :
Wydział Edukacji

