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       Szanowny Pan 

       Kazimierz Kiejdo 

       Burmistrz miasta PienięŜno 

 

 

Szanowny Panie Burmistrzu, 

 

,,Solidarność Walcząca'' była w latach 1982-1990 konspiracyjną organizacją działająca na terenie 

całej Polski, która czynnie walczyła z komunistycznym reŜymem o niepodległość naszej Ojczyzny.  

Stowarzyszenie Solidarność Walcząca Oddział Warszawa jest stowarzyszeniem załoŜonym 

kilka lat temu przez osoby, które w latach stanu wojennego działały w podziemnych strukturach tej 

organizacji tworząc warszawski oddział SW. Obecnie, naszym głównym celem jest budzenie wśród 

młodego pokolenia poczucia dumy narodowej, przekazywanie mu wartości i ideałów bliskich tym, 

którzy na przestrzeni minionych dziesięcioleci walczyli o Polskę wolną i niepodległą. Czynimy to 

m.in. poprzez organizowanie spotkań, prezentacji, pokazów filmowych, organizowanie konkursów 

historycznych o wydarzeniach, które są elementem naszej polskiej toŜsamości narodowej. Jednym z 

naszych wiodących tematów jest ukazywanie młodemu pokoleniu wartości przyświecających Ŝyciu i 

walce śołnierzy Wyklętych, Ŝołnierzy tzw. II Konspiracji, którzy po wkroczeniu na ziemie polskie 

wojsk sowieckich w 1944 r. podjęli walkę z sowiecką okupacją i komunistycznym terrorem. I walkę 
tę prowadzili aŜ do połowy lat 50.-tych XX wieku. ChociaŜ osamotnieni, bez szans na zwycięstwo, 

pozostali wierni honorowi polskiego Ŝołnierza i Ŝołnierskiej przysiędze, Ŝe wiernie będą trwać na 

straŜy wolności i niepodległości naszej Ojczyzny, aŜ do utraty własnego Ŝycia. I tej przysięgi 

dochowali. 

 

W ostatnim czasie dotarły do nas informacje, zamieszczane na portalach internetowych, o 

braku porozumienia wśród radnych miasta PienięŜno odnośnie ostatecznej decyzji w sprawie 

usunięcia  pomnika generała armii czerwonej Iwana Czerniachowskiego, mordercy i kata polskich 

Ŝołnierzy z Armii Krajowej, którego pomnik znajduje się w PienięŜnie. Sowiecki gen. 

Czerniachowski, łamiąc dane przez siebie „słowo oficera”,  był odpowiedzialny za aresztowanie i 

wywózkę do sowieckich łagrów-obozów śmierci ponad 6000 Ŝołnierzy Armii Krajowej, którzy po 

operacji „Ostra Brama” i zdobyciu Wilna w lipcu 1944 r., zostali podstępnie aresztowani wraz z 

dowódcą Wileńskiego Okręgu Armii Krajowej gen. Aleksandrem KrzyŜanowskim ps. „Wilk” . Wielu 

z nich, tego pobytu w komunistycznych łagrach, nie przeŜyło. Akceptując pozostawienie pomnika 

tego zbrodniarza, moralnie akceptuje i legitymizuje się zbrodnie popełnione na Ŝołnierzach Armii 

Krajowej i jest hańbiące dla nas, Polaków.  

 

Z wypowiedzi jednego z radnych przeciwnego rozbiórce pomnika, zamieszczonej na portalach 

internetowych, pana Jana Astramowicza, wynika, Ŝe generalnie powodem sprzeciwu jest brak zgody 

na obciąŜenie budŜetu miasta PienięŜno, a tym samym mieszkańców, kosztami rozbiórki pomnika 

tego sowieckiego zbrodniarza. Niniejszym więc, w imieniu naszego Stowarzyszenia, deklarujemy 

gotowość zebrania środków finansowych i pokrycia kosztów demontaŜu i usunięcia tego pomnika z 

PienięŜna, aby postać mordercy Ŝołnierzy Armii Krajowej nie hańbiła Ich pamięci i setek tysięcy 

innych ofiar sowiecko-komunistycznego reŜymu w Polsce po II wojnie światowej.  

Licząc na przyjęcie naszej oferty i wsparcia dla Państwa decyzji, w sprawie usunięcia pomnika 

 

Z powaŜaniem 

 

                                          Paweł Kołkiewicz  

                                          Przewodniczący Stowarzyszenia Solidarność Walcząca Oddział Warszawa 

 


