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Szanowny Panie Prezydencie 

My, przedstawiciele stowarzyszeń zrzeszających kombatantów oraz żołnierzy 

w rezerwie i w stanie spoczynku występujący w imieniu członków: 

- Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, 

- Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP, 

- Federacji Stowarzyszeń Weteranów i Rezerwistów Sił Zbrojnych RP, 

- Klubu Generałów Wojska Polskiego, 

- Stowarzyszenia Tradycji Ludowego Wojska Polskiego im. gen. Zygmunta Berlinga, 

- Stowarzyszenia Ogólnopolska Rodzina Kościuszkowców, 

- Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego im. gen. Franciszka Gągora, 

- Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego, Oddział Warszawsko-Mazowiecki, 



a także w imieniu wielu niezrzeszonych byłych żołnierzy Wojska Polskiego, wyrażamy 
głębokie niezadowolenie z powodu barbarzyńskiego zniszczenia pomnika gen. Zygmunta 
Berlinga w Warszawie oraz zaniepokojenie brakiem reakcji władz Warszawy na ten haniebny 
czyn. 

Jesteśmy zmuszeni stwierdzić, że atmosfera prowadząca to tego czynu narastała 
w Warszawie od lat. Od lat władze Warszawy nie interesowały się organizacją uroczystości 

upamiętniających wyzwolenie Pragi w dniu 15 września 1944 r. przez 1 Dywizję Piechoty im. 
Tadeusza Kościuszki oraz zakończenie walk o Warszawę w dniu 17 stycznia 1945 r. To 
wyzwolenie Pragi pozwoliło 2. i 3. Dywizji Piechoty 1. Armii Wojska Polskiego, dowodzonej 
przez gen. Zygmunta Berlinga na podjęcie działań bojowych mających na celu uchwycenie 
przyczółków na lewym brzegu Wisły i udzielenie wsparcia walczącym powstańcom . 

W walkach tych 1. OP straciła 1792 żołnierzy i oficerów, w tym 31 O zabitych 
i zaginionych, 1482 rannych. 2. i 3. OP w ciągu 5 dni walk na przyczółkach na Czerniakowie 
i Żoliborzu zapłaciły daninę krwi 2834 poległych, w tym 9. Pułk Piechoty 3 DP i 6. Pułk 
Piechoty 2. OP straciły łącznie 1497 żołnierzy. Niestety ta ofiara krwi została przez władze 
Warszawy zapomniana. Od wielu lat w oficjalnych programach obchodów kolejnej rocznicy 
Powstania Warszawskiego - również w roku bieżącym - nie znajdziemy najskromniejszej 
nawet uroczystości złożenia w1encow i wiązanek kwiatów na Płycie Desantu 
Czerniakowskiego, przed Pomnikiem Powstańców Czerniakowa i Żołnierzy 1 Armii Wojska 
Polskiego oraz na Płycie Desantu 2. OP na Żoliborzu. Czy to nie kuriozum, że o ofierze krwi 
złożonej przez żołnierzy gen. Zygmunta Berlinga pamiętają jedynie Powstańcy Warszawscy 
oraz nasze stowarzyszenia. 

Warto w tym miejscu przypomnieć, że gen. Berling podjął decyzję o udzieleniu pomocy 
powstańcom już w dniu 13 września 1944 r., wbrew stanowisku dowódcy 1. Frontu 
Białoruskiego i przy obstrukcji z jego strony. Nie trzeba być zbytnio przenikliwym, by 
stwierdzić, że dowódca frontu marsz. Konstanty Rokossowski wykonywał wolę Stalina. 

Za swoją decyzję gen. Zygmunt Berling zapłacił wysoką cenę. Osobistym rozkazem 
Stalina z dnia 30 września 1944 r. został odwołany ze stanowiska dowódcy 1. Armii Wojska 
Polskiego. Odmówił objęcia podrzędnej funkcji szefa Polskiej Misji Wojskowej w Moskwie. 
Widząc masowe represje wobec żołnierzy Armii Krajowej wystosował list do Stalina atakując 
swych oponentów politycznych w szeregach ZPP. W odpowiedzi został wezwany do ZSRR 
i zmuszony do podjęcia studiów w Wyższej Wojskowej Akademii im. Woroszyłowa w Moskwie. 
Po powrocie do kraju zmuszono go do podpisania zobowiązania o niezabieraniu głosu 
w sprawach politycznych. W podzięce za tę postawę, jego pomnik został zburzony przez 
politycznych oszołomów. Lekceważąc krew żołnierską przelaną za Warszawę, Rada m. st. 
Warszawy podjęła uchwałę o zmianie nazwy ulicy 17 Stycznia, pomimo że Naczelny Sąd 
Administracyjny uchylając decyzję wojewody mazowieckiego przywrócił jej pierwotną nazwę. 

Te i podobne działania tworzyły atmosferę prowadzącą do zniszczenia pomnika gen. Berlinga. 

Szanowny Panie Prezydencie 

Bulwersuje nas brak przeciwdziałań ze strony władz m. st. Warszawy i niezaskarżenie 
do sądu decyzji wojewody mazowieckiego dotyczącej przeniesienia pomnika gen. Zygmunta 
Berlinga do Muzeum Historii Polski. Dziwi nas brak reakcji na nieodpowiedzialne wypowiedzi 
o konieczności lustracji pomników w Warszawie. Domagamy się odrestaurowania pomnika 
gen. Zygmunta Berlinga i przywrócenia go na miejsce, z którego Jego żołnierze wyruszali na 
pomoc powstańcom . 



Szanowny Panie Prezydencie, 

Drogi do wo lności usłane są krzyżami i pomnikami. Wiele pomników przypomina o 
złożoności , historii i tragizmie ludzkich losów. Milcząca zgoda na poniżanie dowódcy, poprzez 
zniszczenie Jego pomnika, oznacza zgodę na poniżanie Jego żołnierzy żyjących 

i spoczywających na cmentarzach w Wawrze, , Aleksandrowie , Radości, na Woli oraz 
Powązkach , których pamięć utrwalona jest na tablicach Grobu Nieznanego Żołnierza . Pomnik 
gen. Zygmunta Berlinga nie sławił reżimu komunistycznego, nie pełnił żadnej funkcji 
indoktrynacyjnej , był jednym z pomników upamiętniających ofiarę żołnierza polskiego. Został 
zniszczony w okresie, gdy najwyżsi przedstawiciele naszego państwa mówili o krwi, 
poświęcen i u oraz bohaterstwie żołnierza polskiego i konieczności zachowania tych wartości 
w pamięci. Niszczenie pomników i tablic pamiątkowych to - naszym zdaniem - wstydliwe 
osiągn ięcie . Liczymy, że Pan Prezydent oraz Rada m. st. Warszawy przeciwstawią 

zamazywaniu kart prawdziwej historii i kreowaniu nowych bohaterów. Słowa Pana Prezydenta 
wypowiedziane w dniu 2 sierpnia br. przy pomniku gen. Zbigniewa Ścibor-Rylskiego taką 
nadzieję dają. 

Z poważaniem : 

Prezes Związku Żołnierzy/ /Jlka Polskiego 

płk Marek Bielec tit u 
Prezydent Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP 

insp. Zdzisław Czarnecki~~ a,_ J, 
Prezes Federacji Stowarzyszeń Weteranów i Rezerwistów Sił Zbrojnych RP 

płk Zdzisław Przeszłowski 

Prezes Klubu Generałów Wojska Polskieg 

Prezes Stowarzyszenia Senio~ó1 u ictwa Wojskowego, Oddział Warszawsko-Mazowiecki, 

gen. bryg. pil. Roman Harmoz~~ 

Prezes Stowarzyszenia Tradycji Ludowego Wojska Polskiego im. gen. Zygmunta Berlinga 

mjr Kazimierz Rdzanek ~ -

Prezes Stowarzyszenia Ogólnopols a Rodzina Kościuszkowców 

gen. dyw. Piotr Czerwiński 
o-

Prezes Związku Weteran' 

płk Wiesław Korga 


