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Rezolucja XXXII Walnego Zjazdu  

Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce  

i Korpusu Pomocniczego Pań 

 
 

Uczestnicy XXXII Walnego Zjazdu Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w 

Ameryce i Korpusu Pomocniczego Pań zebrani w dniach 22-24 maja 2015 r. w 

East Rutherford, NJ, uchwalają co następuje: 

 

 jako członkowie i członkinie najstarszego na świecie, działającego 

nieprzerwanie od 94 lat stowarzyszenia b. polskich żołnierzy, deklarujemy 

pielęgnować piękne tradycje patriotyczne ponad 20 tysięcy ochotników ze 

Stanów Zjednoczonych i Kanady, którzy w latach 1917-1919 zgłosili się do 

Armii Polskiej we Francji, tzw. Armii Błękitnej, a po wywalczeniu 

niepodległej Polski powrócili do Ameryki, gdzie w maju 1921 r. na zjeździe 

w Cleveland, OH, powołali do życia Stowarzyszenie Weteranów Armii 

Polskiej w Ameryce - uniwersalną organizację dla wszystkich polskich 

żołnierzy, pochodzących z różnych formacji zbrojnych walczących o 

wolność Polski; 

 

 składamy hołd poległym polskim żołnierzom, którzy walczyli o 

niepodległość Polski na wszystkich frontach II wojny światowej i po jej 

zakończeniu. Jako żyjący weterani tych zmagań, a obecnie sędziwi już 

członkowie SWAP - zwracamy się do naszych młodszych, organizacyjnych 

kolegów o dalsze pielęgnowanie polskich tradycji niepodległościowych i 

przekazanie ich następnym pokoleniom. To samo dotyczy majątku 

organizacyjnego wypracowanego przez weteranów z I i II wojny światowej; 

 

 młodsi członkowie SWAP, którym na szczęście nie było dane uczestniczyć 

w prawdziwych działaniach wojennych, wyrażamy nasze uznanie i 

szacunek dla prawdziwych weteranów z okresu II wojny światowej, którzy 

z bronią w ręku walczyli o niepodległość Polski; 

 

Jako członkowie najstarszej polskiej organizacji weterańskiej w świecie, która 

nie opowiada się za żadną konkretną partią polityczną w Polsce, wyrażamy nasze 

zaniepokojenie wewnętrzną i zewnętrzną sytuacją w jakiej obecnie znalazła się 

Polska, co zagraża jej niepodległości. Na zagrożenie to składają się:  

 



1. Bankructwo polskiej polityki zagranicznej wobec Rosji, co spowodowało 

obniżenie roli Polski w regionie państw Europy Środkowo-Wschodniej oraz 

w Unii Europejskiej.  

2. Katastrofa smoleńska z 10 kwietnia 2010 r. i zachowanie się wobec tej 

narodowej tragedii polskich władz, które odmówiły międzynarodowego 

śledztwa, oddając je całkowicie w ręce Rosji, co poważnie naruszyło prestiż 

państwa polskiego na arenie międzynarodowej i wśród własnego 

społeczeństwa.  

3. Zawieranie długoterminowych umów gospodarczych ze szkodą dla 

interesów Polski, np. umowa z Rosją na dostawy ropy i gazu, za które 

musimy płacić najwyższe ceny ze wszystkich krajów Unii Europejskiej. 

4. Nieodpowiedzialne zadłużanie Polski do gigantycznych rozmiarów. W ciągu 

ostatnich 8 lat dług publiczny wzrósł z 520 mld. zł do ponad biliona zł (!), co 

powoduje, że każde nowonarodzone dziecko w Polsce jest już zadłużone na 

ponad 27 tys. zł!  

5. Wyprzedaż majątku narodowego na niespotykaną skalę, ostatnio doszło do 

prób likwidacji kopalń i sprzedaży lasów państwowych. 

6. Zmuszenie do emigracji zarobkowej ponad 2 milionów młodych, 

wykształconych Polaków, co spowoduje, że Polska stanie się wkrótce 

krajem ludzi w podeszłym wieku, na których emerytury nie będzie miał kto 

zarobić. 

7. Tolerowanie korupcji na najwyższych szczeblach władzy i brak 

skuteczności instytucji państwa w zwalczaniu tego zjawiska. Nie ściga się 

przestępców, ale tych, którzy przestępstwa ujawniają. 

8. Jawne fałszowanie wyborów, co miało miejsce podczas ostatnich wyborów 

samorządowych, kiedy to stwierdzono około 5 milionów nieważnych 

głosów (!). Jest to uderzenie w podstawy demokratycznego państwa.  

9. Kreowanie skrzywionego obrazu polskiej rzeczywistości w mediach 

głównego nurtu, które zamiast przekazywania rzetelnych i obiektywnych 

informacji, przekształciły się w tuby propagandowe dla tylko jednej ze stron 

sceny politycznej w Polsce. 

10.  Walka z polskim patriotyzmem przez zmniejszanie lekcji historii w 

szkołach, ograniczanie państwowego wsparcia finansowego dla inicjatyw 

propagujących tradycyjne pojmowanie umiłowania Ojczyzny. Zamiast 

propagowania polskiego patriotyzmu, lansuje się Polakom „pedagogikę 

wstydu” za rzekomy ich współudział w holokauście narodu żydowskiego 

dokonanego przez III Rzeszę Niemiecką. 

11.  Promowanie za pieniądze polskiego podatnika obcych, antypolskich filmów 

np. zakupienie i wyemitowanie w polskiej telewizji publicznej niemieckiego 



serialu pt. Nasze matki, nasi ojcowie, który szkaluje żołnierzy Armii 

Krajowej.  

12.  Próby wyrugowania z panteonu polskich bohaterów narodowych rotmistrza 

Witolda Pileckiego, o czym można było się przekonać w czasie obchodów 

70. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu zagłady Auschwitz – 

Birkenau, kiedy to podczas wielkiej uroczystości nawet nie wspomniano 

jego nazwiska. 

13.  Utrudnianie prowadzenia badań i prac ekshumacyjnych pomordowanych w 

czasach stalinowskich Żołnierzy Wyklętych, np. na tzw. Łączce na 

Cmentarzu Powązkowskich w Warszawie. Na ekshumację na terenie całej 

Polski czeka jeszcze około 4 tys. ofiar zbrodni komunistycznych, 

spoczywających w bezimiennych dołach śmierci.    

14.  Skandaliczne zachowanie się Sejmu RP w 2013 roku, który odrzucił 

uchwałę, aby w 150. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego, rok 2013 

został uznany Rokiem Powstania Styczniowego.  

15.  Używanie policji państwowej do rozbijania legalnych manifestacji 

patriotycznych podczas obchodów świąt państwowych, np. Święta 

Niepodległości w dniu 11 listopada. 

16.  Promowanie przez prorządowe media i instytucje państwowe zachowań 

uderzających w podstawy ładu moralnego polskiego społeczeństwa, np. 

przez podważanie istoty małżeństw heteroseksualnych, które są podstawą 

komórką zdrowego społeczeństwa. 

17.  Nachalne lansowaniem homoseksualizmu i genderyzmu w placówkach 

szkolnych wbrew woli rodziców i kadry pedagogicznej. 

18.  Propagandowe uderzenia w Kościół Katolicki i próby wyrugowania 

katolickich mediów z nowoczesnej przestrzeni komunikacji publicznej, np. 

sprawa Telewizji Trwam. 

19.  Usuwanie z nowych podręczników szkolnych odniesień do tradycyjnych 

świąt katolickich, np. Bożego Narodzenia. Nazwę tego święta próbuje się 

zastępować określeniem „Gwiazdka”, tak jak to było za czasów 

komunistycznych.  

20.  Jako byli żołnierze wyrażamy nasz niepokój stanem polskiej armii, która po 

tzw. reformach, może zmieścić się na jednym stadionie a jej nowy system 

dowodzenia wyklucza skuteczność działania na wypadek wojny. 

 
 

East Rutherford, NJ 

23 maja 2015 r. 

 


