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Oœwiadczenie skierowane do ministra obrony narodowej Bogdana Klicha

Moje zapytanie dotyczy tego, czy MON zamierza sprzedaæ lubelski Dom ¯o³nierza, maj¹cy reprezen-
tacyjn¹ lokalizacjê, usytuowany przy ulicy ¯wirki i Wigury, w pobli¿u skrzy¿owania alei Rac³awickich
i ulicy Lipowej. Takie sygna³y ostatnio dotar³y do lubelskiej opinii publicznej. Ministerstwo Obrony Na-
rodowej musia³oby oczywiœcie najpierw przekazaæ Dom ¯o³nierza Agencji Mienia Wojskowego, a dopiero
ta rozpisa³aby przetarg.

Dom ¯o³nierza to nie tylko kawa³ historii i tradycji, ale miejsce symboliczne, w którym spotykaj¹ siê
nie tylko wojskowi, ale i grupy emerytów. Dziêki temu wiêŸ miêdzy nimi jest wci¹¿ podtrzymywana. Neo-
klasycystyczny budynek zosta³ wzniesiony jeszcze przed wojn¹ z pieniêdzy wojska i sk³adek ludnoœci
Lubelszczyzny. Za budulec pos³u¿y³y materia³y pozosta³e po rozbiórce prawos³awnego soboru, symbolu
carskiego ucisku.

W pami¹tkowej ksiêdze budowy odnotowane s¹ wp³aty kilku tysiêcy osób. I tak na przyk³ad: genera³
Józef Haller, dowódca B³êkitnej Armii, da³ 100 z³, inny genera³ II Rzeczypospolitej zgodzi³ siê na miesiê-
czn¹ cegie³kê w wysokoœci 150 z³. Ochoczo wp³acali nie tylko dobrze sytuowani mieszkañcy miast, ale
tak¿e okoliczne wsie: Niemce, Konopnica czy Niedrzwica. Ich mieszkañcy dali na Dom ¯o³nierza z tru-
dem wysup³ane z³otówki.

W czasie II wojny œwiatowej Niemcy urz¹dzili w budynku siedzibê partii nazistowskiej. W PRL komu-
niœci usunêli nazwê i tablicê pami¹tkow¹, bo przypomina³y im, ¿e dom zbudowano za sanacji i s³awi³
nazwisko marsza³ka Pi³sudskiego. Obecnie w budynku, oprócz prokuratury garnizonowej, klubu i ka-
syna, znajduje siê biblioteka licz¹ca dwadzieœcia siedem tysiêcy tomów. W Domu ¯o³nierza odbywaj¹
siê bezp³atne zajêcia taneczne, z których korzystaj¹ rodziny mundurowych i nie tylko. Spotykaj¹ siê
tam te¿ ¿o³nierze w stanie spoczynku, cz³onkowie Klubu Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari
czy zwi¹zku by³ych ¿o³nierzy zawodowych.

Panie Ministrze, wed³ug mojej oceny by³aby to bardzo niedobra decyzja, je¿eli chodzi o mieszkañców
Lublina i Lubelszczyzny. Takie miejsca posiadaj¹ szczególny tytu³, aby s³u¿yæ interesowi publicznemu
i spo³ecznemu.

St¹d moje zapytanie: czy to prawda, ¿e Ministerstwo Obrony Narodowej zamierza wyzbyæ siê Domu
¯o³nierza, a je¿eli tak, to czym to motywuje?

senator Stanis³aw Gogacz




