
Oświadczenie

Drodzy Mieszkańcy Sandomierza,

My, niżej podpisani radni Rady Powiatu Sandomierskiego i Rady 

Miasta Sandomierza, wyrażamy stanowczy sprzeciw dotyczący udziału 

Sztandaru 2. Pułku Piechoty Legionów AK podczas uroczystości na 

Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich. Wydarzenie to miało miejsce 8 maja 

2018 roku podczas obchodów 73. rocznicy Dnia Zwycięstwa, 

zorganizowanych przez Burmistrza Sandomierza Marka Bronkowskiego 

i Radę Miasta.

Dla nas, Polaków, zakończenie II wojny światowej stało się 

początkiem nowej, sowieckiej okupacji. Po zajęciu Sandomierza przez 

Armię Czerwoną w sierpniu 1944 roku, rozpoczęły się grabieże, gwałty, 

mordy i pierwsze aresztowania osób zaangażowanych 

w walkę o niepodległość Polski. Na Zamku Kazimierzowskim, gdzie 

znajdowało się więzienie utworzone przez NKWD, znalazło się blisko 300 

żołnierzy AK. 10 marca 1945 roku miała miejsce słynna ucieczka 

z więzienia 126 żołnierzy podziemia niepodległościowego. Znamiennym 

jest również to, że w więzieniu tym przebywał dowódca 2 Pułku Piechoty 

Legionów, mjr Antoni Wiktorowski, ps. „Kruk”. Został aresztowany 

w Wielkanoc, 1 kwietnia 1945 roku przez UB i zamordowany 7 czerwca 

1945 roku w więzieniu przy ul. Rakowieckiej na warszawskim Mokotowie.

Sztandar 2 Pułku Piechoty Legionów AK został przekazany władzom 

Miasta przez śp. majora Wojciecha Targowskiego, w celu jego godnego 
przechowania oraz zachowywania pamięci i oddawania czci tym, którzy 
zginęli za wolną i suwerenną Polskę.

Nie życzymy sobie, aby ten święty symbol wykorzystywany był 

podczas uroczystości związanych z tzw. „wyzwoleniem Sandomierza”



przez żołnierzy Armii Czerwonej. Fakt ten oceniamy jako obrazę pamięci 

żołnierzy AK, którzy zginęli z rąk nowych okupantów i siepaczy NKWD 

oraz ich zwolenników.

Jesteśmy również oburzeni udziałem członków sandomierskiego 

Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w tej części 

uroczystości. Fakt ten jednak pozostawiamy ocenie jego pozostałych 

członków i sympatyków.

Zaznaczamy, że należy z troską pochylać się nad wszystkimi 

miejscami pochówku na terenie Polski, ponieważ wynika to z naszej 

wielowiekowej tradycji i kultury. Oddawanie honorów sztandarem AK, 

która walczyła o wolną i niepodległą Polskę, tym którzy tak naprawdę, na 

swoich bagnetach przynieśli jej zniewolenie, jest prowokacją i wielkim 
nadużyciem oraz zakłamywaniem historii.

Głęboko wierzymy, że mieszkańcy Sandomierza właściwie ocenią 
to haniebne zachowanie.

Od organizatorów uroczystości oczekujemy wyjaśnienia zaistniałej 
sytuacji oraz przeprosin.


