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PROTEST
Szanowny Panie Wojewodo
Związek Żołnierzy Wojska Polskiego wyraża głęboki sprzeciw wobec pisma Pana
Wojewody nr WNP40.49.2022.MPZ skierowanego do Pana Romana Smogorzewskiego
Prezydenta miasta Legionowo dotyczącego zmiany patrona Szkoły Podstawowej Nr 8 im.
1. Warszawskiej Dywizji Piechoty w Legionowie.
Od 2016 r. ma miejsce eskalacja działań Instytutu Pamięci Narodowej polegających na
zwalczaniu wszelkiego rodzaju symboli upamiętniających żołnierzy walczących
z hitlerowskim najeźdźcą na froncie wschodnim. Nie jest winą żołnierzy, że ich tragiczne
losy potoczyły się w sposób niekoniecznie przez nich wybrany, nie zawsze zgodnie z ich
wolą. Jednak ich wkład w zwycięstwo nad faszyzmem nie budzi żadnych wątpliwości.
Żołnierska krew, jak mówił Pan Prezydent RP Andrzej Duda, nie może być dzielona na
lepszą i gorszą. To z ofiary ich krwi zrodziła się powojenna Polska.
Żołnierze nie mieli żadnego wpływu na polityczny kształt powojennego ładu w Europie.
Nie byli oni komunistami, za jakich chce się ich uważać. To wielcy polscy patrioci. Wielu
z nich oddało życie za Ojczyznę. Elementarna przyzwoitość nakazuje dokonanie
sprawiedliwej oceny działań polityków i żołnierzy. Żołnierze i pamięć o nich nie mogą
ponosić konsekwencji za działania polityków. Dla żołnierzy nie liczą się barwy polityczne

władzy. Oni składają przysięgę narodowi i jemu wiernie służą, wszędzie tam gdzie władza
ich kieruje.
Represje i nienawistna propaganda jakie
jakie spotykają żołnierzy przelewających swą krew
na froncie wschodnim i pełniących służbę w okresie PRL nie mają sobie równych
ró
w historii.
Czy III Rzeczpospolita musi niszczyć i zniekształcać historię przy każdej zmianie władzy?
Czy obecnie budowane pomniki i inne symbole nie będą w przyszłości narażane
naraża na takie
same niegodne decyzje?
Jak w tym kontekście odczytywać niedawno wygłoszone słowa Ministra Obrony
Narodowej oskarżającego poprzednią władzę o rozwiązanie 1. Warszawskiej Dywizji
Zmechanizowanej im. Tadeusza Kościuszki. To zgodnie z decyzją Ministra Obrony
Narodowej dywizja ta kontynuowała bojowe tradycje 1. Dywizji Piechoty im. Tadeusza
Kościuszki. Obecnie to 1. Warszawska Brygada Pancerna im. Tadeusza Kościuszki
Kościus
kultywuje tradycje 1. Praskiego Pułku Piechoty.
1. Warszawska Dywizja Piechoty (Zmechanizowana) dobrze zapisała się w dziejach
Legionowa i całego Mazowsza. Czy mamy o tym zapomnieć?
W związku z powyższym domagamy się wycofania przez Pana Wojewodę żądania
zmiany patrona szkoły.
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