Lublin, dnia 1 września 2017 r.

Jakub Kulesza
Poseł na Sejm RP

Sz. P. Krzysztof Żuk
Prezydent Miasta Lublin

Szanowny Panie Prezydencie,
zwrócili się do mnie mieszkańcy Lublina w sprawie pomnika Nieznanego Żołnierza na Placu
Litewskim w Lublinie. Mieszkańcy podnieśli istotny dla nich problem dotyczący treści na
głównej płycie: „NIEZNANY ŻOŁNIERZ POLEGŁ W WALCE O WYZWOLENIE
NARODOWE I SPOŁECZNE”. Treść na płycie pomnika jest dla lublinian wstydliwa, a wręcz
obraźliwa. Obywatele domagają się, aby treść na pomniku została zmieniona. W tej sprawie
były podejmowane działania ze strony mieszkańców Lublina, a Wojewódzki Urząd
Marszałkowski w odpowiedzi na nie, w piśmie z dnia 8 lutego 2017 r. zapewnił, że pomnik
zostanie zdemontowany podczas remontu placu Litewskiego i przeniesiony na cmentarz
wojskowy przy ul. Białej. Na jego miejsce miał powstać nowy pomnik o zmienionej treści. Do
dnia dzisiejszego zobowiązania te nie zostały dopełnione.
Zgodnie z Art. 6. Ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub
innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych
gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki „Obowiązujące
w dniu wejścia w życie ustawy nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,
w tym dróg, ulic, mostów i placów, upamiętniające osoby, organizacje, wydarzenia lub daty
symbolizujące komunizm lub inny ustrój totalitarny lub propagujące taki ustrój w inny sposób,
właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego albo związku, o którym mowa w ort. 4,
zmienia w terminie 12 miesięcy od dnia jej wejścia w życie
Zgodnie z treścią ustawy termin na usunięcie pomnika minął 30 czerwca 2017 r.
W imieniu mieszkańców Lublina proszę Pana Prezydenta o odpowiedź na następujące pytania:
1. Dlaczego w trakcie remontu Placu Litewskiego nie usunięto pomnika „Nieznanego
Żołnierza”?
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2. Czy i kiedy zostaną podjęte odpowiednie kroki zmierzające do usunięcia obecnego
i wzniesienia nowego pomnika Nieznanego Żołnierza?
3, Na kiedy przewidziane jest odsłonięcie nowego pomnika Nieznanego Żołnierza na
Placu Litewskim?

Z wyrazami szacunku
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