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W Pruchnej usunięto pomnik wdzięczności Armii Czerwonej. Przez wiele lat właściciele
ziemi, na której stał monument starali się o jego likwidację. W końcu dopięli swego.

Pomnik stał na działce należącej do kilku właścicieli. Postawiono go już w 1945 roku w podziękowaniu dla żołnierzy
Armii Czerwonej Frontu Ukraińskiego, którzy przez około 6 tygodni prowadzili tu zacięte boje. W walce o Pruchną
zginęło ponad tysiąc żołnierzy sowieckich, którzy pochodzili z różnych republik Związku Radzieckiego. Miejsce, gdzie
usytuowano monument nie jest grobem zabitych. Polegli w wyniku działań wojennych żołnierze, leżą zapewne w
okolicznych lasach, zakopani w masowych grobach.
W poprzednim ustroju dbano o wygląd monumentu, a także składano pod nim kwiaty. Po 1989 przestał wzbudzać
zainteresowanie mieszkańców, w wyniku czego został zarośnięty krzewami i drzewami.
Po wielu latach starań właścicieli działki, na której znajdował się Pomnik Wdzięczności, zaniedbany monument
rozebrano. Jako, że nie należał do gminy Strumień, nie było możliwości jego wcześniejszego zlikwidowania. Nie był
także w żadnej ewidencji zabytków ani w wykazie Rady Ochrony Walk i Męczeństwa, więc o jego ochronie nie mogło
być mowy.
Dyskusja o istnieniu takich pomników historii rozgorzała po wprowadzeniu przez Sejm RP ustawy
dekomunizacyjnej. W Pruchnej protestów przeciwko likwidacji zaniedbanego monumentu jednak nie było.

- Z prawnego punktu widzenia pomnik został rozebrany w sposób prawidłowy. Mimo wszystko uważam, że
powinno się w jakiś sposób upamiętnić żołnierzy, którzy oddali tu życie w walce. Był to pomnik
postawiony nie w celach propagandowych, jak w wielu miejscach Polski, ale symbolizował on faktyczne
miejsce oﬁar walk. Pytanie może być w takiej sytuacji tylko jedno. W jaki sposób chcemy zachować
historię tego miejsca i wielu podobnych mu w Polsce? - mówi portalowi OX.PL Grzegorz Kasztura, badacz
historii regionu, twórca portalu www.front1945.cieszyn.pl, gdzie można znaleźć nader cenne informacje na temat
działań wojennych w czasie II Wojny Światowej w naszym regionie.
eMBe

