
UCHWAŁA NR XLI/292/2009 
Rady Miejskiej Rydzyny 
z dnia 29 grudnia 2009r.  

 
 

w sprawie: apelu o pozostawienie dotychczasowego statusu 69 Leszczyńskiego 
Pułku Przeciwlotniczego im. gen. dyw. Stefana Roweckiego „GROTA”. 

 
 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz § 21 ust. 2 pkt. 4 
Statutu Gminy Rydzyna stanowiącego załącznik do Uchwały Nr V/30/2003 Rady 
Miejskiej Rydzyny z dnia 17 lutego 2003r. w sprawie Statutu Gminy Rydzyna  
(Dz. U. Woj. Wielk. z 2003r. Nr 53, poz. 995) 
 
Rada Miejska Rydzyny uchwala, co następuje: 
 
 
 

§ 1. 
 

Przyjmuje się apel w sprawie pozostawienia dotychczasowego statusu  
69 Leszczyńskiego Pułku Przeciwlotniczego im. gen. dyw. Stefana Roweckiego 
„GROTA” 
 
 

§ 2. 
 

Postanawia się przekazać apel: 
 

1) Prezesowi Rady Ministrów i Ministrowi Obrony Narodowej w celu zmiany 
zapowiadanej decyzji dotyczącej statusu 69 Leszczyńskiego Pułku 
Przeciwlotniczego i pozostawienia Pułku w obecnym stanie. 

2) Wojewodzie Wielkopolskiemu i parlamentarzystom okręgu kalisko - 
leszczyńskiego w celu podjęcia stosownych działań wspierających apel. 

 
 

§ 3. 
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna. 
 
 

§ 4. 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 

 

 

Przewodniczący 

Rady Miejskiej Rydzyny 

/-/ Stefan Szmania 

 
 
 



APEL WŁADZ MIASTA I GMINY RYDZYNA 

O POZOSTAWIENIE DOTYCHCZASOWEGO STATUSU  

69 LESZCZYŃSKIEGO PUŁKU PRZECIWLOTNICZEGO 

IM. GEN. DYW. STEFANA ROWECKIEGO „GROTA” 

 
W związku z planowanym przez Ministerstwo Obrony Narodowej 

zintegrowaniem 4 i 69 pułku przeciwlotniczego w ramach jednego 4 pułku 
przeciwlotniczego w Czerwieńsku koło Zielonej Góry władze Gminy Rydzyna 
wyraŜają zaniepokojenie i apelują o pozostawienie dotychczasowego statusu 
Leszczyńskiego Pułku Przeciwlotniczego. 
 

Od czasu odzyskania niepodległości tj. 17 stycznia 1920 roku po dzień 
dzisiejszy, Region Leszczyński sławią tutejsze pułki. W styczniu 2010 roku swoje 
90-lecie obchodzić będzie, zasłuŜony w wale o wolność Ziemi Leszczyńskiej, 
garnizon leszczyński. 
 

Historia łączy pułk z formacją 3 ŁuŜyckiej Dywizji Artylerii Przeciwlotniczej,  
2 Armii Wojska Polskiego i dowodzi kultywowania tradycji oddziałów stacjonujących 
wcześniej m.in. 1 Pułku Strzelców Wielkopolskich i 17 Pułku Ułanów 
Wielkopolskich. 
 

Od samego początku pułk stacjonuje w koszarach 55 Poznańskiego Pułku 
Piechoty i 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich. Przed wojną nazywano je „koszarami 
im. Tadeusza Kościuszki” i „koszarami Bartosza Głowackiego” co dzisiaj na kaŜdym 
kroku jest podnoszone. 
 

W 50 rocznicę powstania tj. 3 września 1994 r. Pułk otrzymał patrona, 
którym został gen. dyw. Stefan „GROT” Rowecki. 
 

Leszczyński pułk był piątym oddziałem, który otrzymał sztandar ufundowany 
przez mieszkańców regionu leszczyńskiego. Ostatni raz miało to miejsce w roku 
1994. Świadczy to o ogromnym przywiązaniu mieszkańców tego obszaru do swoich 
Ŝołnierzy, do swoich pułków. 
 

Dzięki staraniom pułku, został zrekonstruowany i odsłonięty 2 września 
1994 r. pomnik ku czci Ŝołnierzy 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich poległych  
w wojnie polsko - bolszewickiej. W obecnej chwili trwają prace techniczno-
organizacyjne mające na celu zrekonstruowanie kolejnego monumentu na cześć 
Ŝołnierzy 55 Poznańskiego Pułku Piechoty poległych w wojnie w latach 1919 – 1920. 
Planowane odsłonięcie odbędzie się w roku 2010 z okazji 90 rocznicy „Bitwy 
warszawskiej  
1920 r.” 
 

Na kaŜdym kroku zauwaŜalne jest przywiązanie jednostki wojskowej  
do regionu leszczyńskiego. Tak było między innymi w 1977 roku, kiedy to pułk 
przyjął dziedzictwo tradycji 55 Poznańskiego Pułku Piechoty, przekazane w postaci 
pięknego aktu przez płk Władysława Wiecierzyńskiego i jego podkomendnych.  
W 1993 r. pułk otrzymał kopię sztandaru 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich im. 
króla Bolesława Chrobrego. Dodatkowo Ŝołnierze pułku podkreślali swoje 
przywiązanie do Ziemi Leszczyńskiej pomagając w pracach rekonstrukcyjnych 
zamku w Rydzynie, a takŜe pomagali podczas „zimy stulecia” w 1979 roku i powodzi 
w 1997 r. Z okazji 75 – lecia istnienia, 3 maja 1995 r. pułk wyróŜniony został 
odznaką „ZasłuŜony dla miasta Leszna”. Garnizon w Lesznie był równieŜ 



wielokrotnie nagradzany za swoje osiągnięcia, między innymi z rozkazu Ministra 
Obrony Narodowej i szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. 
 

Rada i Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna wyraŜają obawę, Ŝe likwidacja 
dowództwa 69 Leszczyńskiego Pułku Przeciwlotniczego i włączenie go  
w 4 Zielonogórski Pułk Przeciwlotniczy moŜe być krokiem zmierzającym do 
wyprowadzenia wojska z garnizonu w Lesznie. Jednostka w Lesznie, jak to było 
wcześniej podkreślane istnieje od prawie 90 lat i jest bardzo mocno związana  
z regionem leszczyńskim. Odgrywa znaczną rolę w utrzymaniu jego kondycji 
społeczno-gospodarczej. Włączenie 69 Leszczyńskiego Pułku Przeciwlotniczego  
w struktury 4 Pułku Przeciwlotniczego w Czerwieńsku koło Zielonej Góry 
niewątpliwie obniŜy rangę Ziemi Leszczyńskiej. 
 

Ponadto władze gmin i powiatu leszczyńskiego wyraŜają uzasadnione obawy, 
Ŝe w procesie przygotowania projektu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej  
w sprawie leszczyńskiej jednostki nie uwzględnia się w naleŜyty sposób wielu 
argumentów, w tym najwaŜniejszego – potrzeb społeczeństwa. Jednostka Wojskowa  
w Lesznie, obok naturalnych gwarancji bezpieczeństwa regionu, jest takŜe 
gwarantem bezpieczeństwa socjalnego obsługującej ją kadr i pracowników 
cywilnych. Jej obecność sprzyja teŜ istnieniu i powstawaniu miejsc pracy  
w lokalnych firmach świadczących usługi. Zmiana statusu jednostki,  
a w konsekwencji moŜliwość jej likwidacji, oznacza de facto dla pracowników 
cywilnych utratę pracy, a dla regionu leszczyńskiego wzrost bezrobocia.  
To w następstwie rzutować będzie na kondycję lokalnych firm handlowych  
i usługowych, co ma ogromny wpływ na rozwój regionu. 
 
         Równie waŜnym, jeŜeli nie najwaŜniejszym argumentem przemawiającym za 
zachowaniem leszczyńskiej jednostki w obecnym kształcie jest jej przywiązanie do 
lokalnej tradycji. Mieszkańcy regionu nie wyobraŜają sobie codziennego Ŝycia bez 
bliskiej obecności wojska dumnie nazwanego 69 Leszczyńskim Pułkiem 
Przeciwlotniczym im. gen. dyw. Stefana Roweckiego „GROTA”. Wojsko w regionie to 
powód do dumy i chluby. Odebranie mieszkańcom tego powodu z pewnością u wielu 
z nich wywoła poczucie skrzywdzenia i zlekcewaŜenia. Jedna decyzja moŜe zniszczyć 
budowane przez dziesięciolecia piękne relacje wojska i mieszkańców Ziemi 
Leszczyńskiej. 
 
         Za pozostawieniem 69 Pułku Przeciwlotniczego w jego obecnym kształcie 
najbardziej przemawia, co wykazano powyŜej, jego historia. Przez wiele lat 
leszczyński pułk stał na straŜy Ziemi Leszczyńskiej, wielokrotnie działając dla dobra 
mieszkańców regionu i ku chwale Ojczyzny. O jego osiągnięciach powstało wiele 
opowiadań, wielu Ŝołnierzy otrzymało najwyŜsze odznaczenia państwowe za słuŜbę 
w leszczyńskiej jednostce. Jakakolwiek zmiana statusu jednostki moŜe sprawić, Ŝe 
jej historia straci naleŜytą rangę lub co gorsze pójdzie w niepamięć. 
 
        W związku z powyŜszym, jako przedstawiciele lokalnego samorządu, mając 
pełną świadomość, Ŝe planowana likwidacja Leszczyńskiego Pułku Przeciwlotniczego 
bądź ograniczenie zakresu jego funkcjonowania spowodowałyby niepowetowaną 
stratę dla naszego regionu, wnosimy o zmianę zapowiadanej decyzji dotyczącej 
statusu 69 Leszczyńskiego Pułku Przeciwlotniczego i pozostawienie Pułku  
w obecnym stanie.  
 

 

Przewodniczący 

Rady Miejskiej Rydzyny 

/-/ Stefan Szmania 


