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                      Radom, 26 kwietnia 2022 r.  
ZPR/1/6/2022/MA 

 

Dr Marek Nawrocki 

Prezes 

Instytutu Pamięci Narodowej 

w Warszawie 

 

Szanowny Panie Prezesie ! 

 

W imieniu Związku Piłsudczyków Radom chciałbym zwrócić Pana uwagę na pozostawiony 

jeszcze w przestrzeni publicznej komunistyczny relikt,  jakim jest pomnik Braterstwa Broni poświęcony 

żołnierzom armii czerwonej i żołnierzom I Armii Wojska Polskiego. Pomnik powstał w 1977 r.   

i w centralnej jego części są uwidocznione symbole komunistyczne w postaci sierpa i młota oraz  

w bliskiej odległości na tym samym skwerze armato-haubica z tablicą informacyjną.  

W dniu 19 marca br. członkowie Związku Piłsudczyków Radom przeprowadzili wizję lokalną  

w Magnuszewie celem przygotowania dokumentacji fotograficznej niezbędnej do oszacowania kosztów 

rozbiórki tego monumentu.  

 Władze gminy Magnuszew nie są zainteresowane wdrażaniem w życie zapisów Ustawy  

z 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 pomnik (Dz.U. z 2016 r poz. 744 z późn. zm.) 

Związek Piłsudczyków Radom skupia w swoich szeregach byłych działaczy opozycji 

antykomunistycznej, w tym byłego Posła na Sejm I kadencji Dariusza Sońtę w chwili obecnej Prezesa 

Związku Piłsudczyków Radom, który  wraz z byłymi działaczami Konfederacji Polski Niepodległej  

w latach 1989-1991 r. usunął z przestrzeni publicznej Miasta Radomia oraz byłego województwa 

radomskiego  pomniki gloryfikujące ustrój komunistyczny m.in. w Radomiu: Wdzięczności Armii 

Czerwonej, powstania Komunistycznej Partii Polski , Żołnierzy  Armii Czerwonej oraz płyty 

pamiątkowe KPP i Gwardii Ludowej. W ramach stosowania zapisów Ustawy z 1 kwietnia 2016 r.  
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o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek 

organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności 

publicznej oraz pomnik (Dz.U. z 2016 r poz. 744 z późn. zm.) Związek Piłsudczyków Radom w dniu 

19 grudnia 2019 r.  usunął w Radzicach Dużych tablicę upamiętniającą śmierć komunistycznego 

bandyty z rąk żołnierza Podziemia Niepodległościowego Mariana Michalskiego "Drągala 2". O fakcie 

tym pisemnie został poinformowany wojewoda łódzki. 

  

Mając powyższe na uwadze Związek Piłsudczyków Radom zwraca się z prośbą o nawiązanie 

współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej celem całkowitego usunięcia z przestrzeni publicznej 

pomnika w Magnuszewie. Jak również całkowitej likwidacji pozostałości po usuniętych pomnikach  

w Radomiu, które znajdują się na terenie Cmentarza Prawosławnego w Radomiu przy ul. Warszawskiej. 

Zarządcą cmentarza jest Parafia Św. Mikołaja w Radomiu mieszcząca się przy nekropolii.  

 

 

 

 

 

         Artur Maciaszczyk 

 

 

        Sekretarz Związku Piłsudczyków Radom 

 

 


