
 

STANOWISKO 
Związku Żołnierzy Wojska Polskiego 

 
 

Szanowni Państwo! 

  
Jako byli żołnierze zawodowi i żołnierze rezerwy adresujemy nasze „Stanowisko …….” 

do wszystkich, którym są bliskie są sprawy obronności i bezpieczeństwa naszego Państwa 
należące do żywotnych interesów narodowych Rzeczypospolitej Polskiej.  

Wyrażając szacunek dla działań podejmowanych przez najwyższe organa władzy 
państwowej, pozwalamy sobie zwrócić uwagę na istotne - naszym zdaniem - kwestie 
wojskowe i polityczno - wojskowe nurtujące nas, a także liczne rzesze społeczeństwa. 

Zdecydowanie popieramy wszelkie inicjatywy i działania służące planowemu rozwojowi 
Sił Zbrojnych, sukcesywnym wyposażaniu wojska w nowoczesne uzbrojenie i sprzęt, 
doskonaleniu systemów tworzących moc obronną państwa, osiąganiu wysokiego stanu 
gotowości bojowej i operacyjnej czy efektywnego szkoleniu wojsk. 

Jednakże, ostatnie wydarzenia polityczno - militarne w Europie i na świecie, w tym 
inwazja Rosji na Ukrainę, zwracają naszą uwagę na potrzebę zmian dotychczasowych 
działań realizowanych przez obecne gremia polityczne i wojskowe. Skala i rozmach 
obecnych zagrożeń tworzą konieczność podjęcia radykalnych działań zmierzających do 
zwiększenia zdolności obronnych naszego państwa.  

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa państwa oczekujemy od władz 
zdecydowanych działań mających na celu przygotowanie państwa i Sił Zbrojnych RP do 
przewidywanych wyzwań. W tych trudnych dniach służba Ojczyźnie jest najwyższą 
wartością, a żołnierze ją pełniący zasługują na najwyższy szacunek i wsparcie. 

W obecnej sytuacji pilną potrzebą jest budowanie jedności, a nie dzielenie społeczeństwa. 
Najwyższy czas na zmianę dotychczasowego stanowiska kierownictwa MON w zakresie 
odbudowy zerwanych relacji społecznychi partnerskiej współpracy związków i stowarzyszeń 
krzewiących wiedzę proobronną oraz kształtujących postawy społeczne, z instytucjami i 
jednostkami wojskowymi.  

Nie godzimy się na ustawianie nas na uboczu życia publicznego, pozbawienia kontaktów 
z naszymi następcami w jednostkach i instytucjach wojskowych. Niepokoją nas zerwane 
więzi z żołnierzami czynnej służby wojskowej tworzące gorzkie podziały pokoleniowe. Nie 
sprzyja to integrowaniu żołnierskich środowisk, a przede wszystkim nie służy budowaniu 
współczesnego etosu żołnierza i jego służby. 

Przedstawiając powyższe stanowisko, kierujemy się nadrzędnym celem i zasadą dobra 
kraju i pomyślności Jego obywateli. Bierzemy pod uwagę obecną sytuację polityczno - 
militarną i wypływające z niej zagrożenia dla naszej Ojczyzny, bowiem naszym działaniom 
przyświeca myśl wyrażona przez Stefana Żeromskiego: 

 

„Ojczyzna, to samo życie. Jak krew bije w tętnach, jak serce w piersiach uderza,  

jak myśl w mózgu przepływa - tak w nas żyje Ojczyzna”. 
 

 

PREZYDIUM 
ZARZĄDU GŁÓWNEGO 

ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO 
 
 
 

Warszawa, dnia 24 lutego 2022 r. 


