
 

 

 

 

 

CZŁONKOWIE I  SYMPATYCY ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA  POLSKIEGO 

KOLEŻANKI I KOLEDZY 

W dniu 13 października 2019 r. odbędą się wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Pol-
skiej następnej kadencji. Udział w nich to nie tylko prawo, ale również  moralny obowiązek po-
zwalający nam wyrazić wolę co do przyszłego losu Polski. Tym razem będą to wybory, które 
zadecydują, być może na lata, o przyszłym modelu ustrojowym naszej Ojczyzny. Wyborów ta-
kich nie mieliśmy od 30 lat, tj. od 4 czerwca 1989 r., kiedy to została zapoczątkowana transfor-
macja ustrojowa i budowa społeczeństwa obywatelskiego osadzonego w kulturze Zachodu. 

Jako byli żołnierze, którzy całe swoje życie zawodowe poświęcili służbie dla Ojczyzny, nie 
możemy być obojętni wobec wykluczania i poniżania kolejnych grup społecznych oraz pozba-
wianie ich praw zawarowanych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Nie możemy się godzić 
na dalsze konfliktowanie społeczeństwa i stosowanie haniebnych metod walki politycznej w imię 
interesów partyjnych godzących w bezpieczeństwo naszej Ojczyzny, czyli w podstawowy inte-
res ogółu obywateli 

Koleżanki i Koledzy 

Wyniki tegorocznych wyborów mogą mieć istotny wpływ na przyszłość kolejnych grup eme-
rytów mundurowych. Nie możemy być wobec tego obojętni. Musimy obserwować zdarzenia  
zachodzące na scenie politycznej w kraju i wyciągać z nich właściwe wnioski. Nie wolno pod-
dawać się społecznemu zniechęceniu oraz brakowi wiary w skuteczne działanie 

Przekonujmy członków naszych rodzin, sympatyków i znajomych do udziału w wyborach. 
Niech dotrze do nich, że udział w wyborach  to obowiązek każdego z nas, że to sprawa naszej 
przyszłości. Stając przed urną wyborczą dobrze zastanówmy się na kogo oddamy nasze głosy. 
Popierajmy kandydatów tych ugrupowań, które zdecydowanie poparły projekt zmiany nieludz-
kiej ustawy represyjnej, dały temu wyraz w głosowaniu na sali sejmowej, a także popierają na-
szą walkę w obronie praw żołnierzy i funkcjonariuszy oraz o sprawiedliwą ocenę przeszłości.  

Delegujmy naszych przedstawicieli do komisji wyborczych, jako mężów zaufania oraz do 
zespołów monitorujących przebieg wyborów.  Już teraz wspierajmy naszych kandydatów na 
parlamentarzystów. Włączajmy się w ich kampanie wyborcze i dajmy z siebie co najlepsze, 
naszą energię, determinację oraz wiarę w zwycięstwo wyborcze. Pomagając im, pomagamy 
sobie. 

Szanowna Koleżanko, Szanowny Kolego 

NIE SIEDŹ W DOMU, IDŹ NA WYBORY, NIE POZWÓL, ABY KTOŚ WYBRAŁ ZA CIEBIE    
I DECYDOWAŁ O TWOJEJ PRZYSZŁOŚCI. 
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