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Uchwała Nr XXXIX/ /2017
Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 sierpnia 2017 r.
w sprawie usunięcia Pomnika Wdzięczności Armii Czerwonej przy ulicy Lipowej
w Lesznie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.
poz. 446 ze zm.) Rada Miejska Leszna, uchwala, co następuje:

§ 1. Rada Miejska Leszna wyraŜa wolę usunięcia Pomnika Wdzięczności Armii
Czerwonej przy ulicy Lipowej w Lesznie.
§ 2. Wykonanie uchwały, w tym określenie sposobu usunięcia oraz miejsca
przekazania pomnika powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.
§ 3. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna
Sławomir Szczot

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXIX/ /2017
Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 sierpnia 2017 roku
w sprawie usunięcia Pomnika Wdzięczności Armii Czerwonej przy ulicy Lipowej w Lesznie

„Pomnik Wdzięczności Armii Czerwonej ustawiony 9 czerwca 1946 roku w Lesznie
był symbolem radzieckiej dominacji w naszej Ojczyźnie. Pomniki takie powstawały w
wielu miejscach rozsianych po całej Polsce. Budowano je nie z własnej woli tylko pod
naciskiem Radzieckiego okupanta który próbował zatrzeć pamięć o tym, Ŝe 17
września ZSRR zadało Polsce ostateczny cios, pomimo paktu o nieagresji zawartego
w Moskwie w 1932 r. Radzieccy Ŝołnierze 17 września 1939 r. skopali wykrwawiającą
się Polskę robiąc to pod przykrywką ochrony mienia i Ŝycia zamieszkujących
wschodnie tereny polskie Ukraińców i Białorusinów. Wojsko Polskie, powaŜnie
osłabione walkami na zachodzie nie miało fizycznych szans powstrzymania takiej
siły. Okrucieństwa „bohaterskiej” armii „wyzwoleńczej” i jej Ŝołnierzy
czerwonoarmistów dobitnie opisuje fragment Ballady Wrześniowej Jacka
Kaczmarskiego:
„…Zwycięstw się szlak ich serią znaczy, sztandar wolności okrył chwała,
głowami polskich posiadaczy brukują Ukrainę całą. Pada Podole, w hołdach
Wołyń, lud pieśnią wita ustrój nowy, płoną majątki i kościoły i Chrystus z kulą
w tyle głowy…”
Wiosną 1940 roku co najmniej 21 tysięcy obywateli Polski w tym ponad 10 tysięcy
oficerów wojska i policji zostało rozstrzelanych w Katyniu. To był kolejny krok na
drodze ku totalnemu zniewoleniu naszej ojczyzny i stworzeniu z Polski kolejnej
socjalistycznej republiki radzieckiej. Kiedy w maju 1941 r. Niemcy rozpoczęli
„Operację Barbarossa”, której celem było odepchnięcie sowietów za Ural oczy
przeraŜonego Stalina zwróciły się ku Polsce i krajom zachodniej Europy. Kiedy w
styczniu 1945 r. nadeszło wyzwolenie z Niemieckiej okupacji ręce innego agresora
wzięły w ramiona nasze ziemie. Sowieci przetoczyli się przez nasz kraj nie dla tego,
Ŝe chcieli nam pomóc czy nas wyzwolić tylko dla tego, Ŝe parli na zachód by zająć
jak największe terytorium Europy. Nikt nie miał wątpliwości, Ŝe wojna dla ZSRR jest
juŜ wygrana więc aparat NKWD, a później UB rozpoczął krwawe Ŝniwa.
To właśnie Ci „okryci chwałą bohaterowie” w 1946 r. uprowadzili Polkę i na
leszczyńskim dworcu strzelali do polskich Ŝołnierzy, których później skazano na
śmierć za to, Ŝe stanęli w obronie niewinnej kobiety.
Na ul. Lipowej nie znajduje się miejsce pochówku tylko pomnik ku czci okupanta,
który zajął polskie ziemie i okupował bezprawnie przez 60 lat.
Pomnik, na którym figuruje inskrypcja w języku polskim i języku rosyjskim
o następującym brzmieniu: ”Wieczna chwała bohaterom poległym o wolność
i niepodległość Związku Radzieckiego i Polski”. W opinii IPN powyŜszy obiekt
zniekształcając rzeczywiste stosunki polsko-sowieckie w okresie II wojny światowej

oraz po jej zakończeniu powinien zniknąć z przestrzeni publicznej. NaleŜy pamiętać
takŜe o dziesiątkach tysięcy Polaków, którzy zostali skazani na długoletnie pobyty w
więzieniach czy wywózki w głąb Rosji tylko dlatego, Ŝe nie godzili się na radziecką
okupację Naszego Kraju. Armia Czerwona jako siła zbrojna totalitarnego państwa nie
przyniosła Polsce upragnionej wolności i suwerenności, lecz ponowne zniewolenie.
NaleŜy takŜe przypomnieć represje i mordy na ludności polskiej dokonywane jeszcze
przed II wojną światową. Mianem ludobójstwa trzeba określić przeprowadzoną w
latach 1937–1938 na terytorium ZSRR „Operację Polską”. Według dokumentów
NKWD skazano wówczas 139 835 osób, z tego zamordowano bezpośrednio 111 091
Polaków – obywateli ZSRR, a 28 744 skazano na pobyt w łagrach.
Dlatego pragniemy przypomnieć, Ŝe Konstytucja RP w art. 13 jak i art. 256 Kodeksu
Karnego zakazują propagowania komunizmu, a pomniki ku czci sił zbrojnych
totalitarnego Związku Sowieckiego są taką właśnie formą propagowania komunizmu.
Polacy i społeczeństwo Leszna ma wielu swoich bohaterów, którzy zasługują na
upamiętnienie na pomnikach. Na pewno nie naleŜą do nich Ŝołnierze Armii
Czerwonej. Dlatego wnosimy o usunięcie pomnika Wdzięczności Armii Czerwonej
przy ulicy Lipowej.
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