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Gdańsk, dnia 6. 11. 2019 r. 

 

     Wobec postępującej rekomunizacji 

              Oświadczenie Stowarzyszenia ,,Godność” 

Ostatnie skandaliczne decyzje władz samorządowych Białegostoku i Źyrardowa, rugujące z nazw 
ulic żołnierzy Września a zarazem wysokich dowódców AK, zamordowanych przez komunistów 
za walkę o Wolną i Niepodległą Polskę, zasługują na najwyższe słowa potępienia. Podobnie, jak 
wyrazy poparcia dla radnych Białegostoku i Żyrardowa ze strony polityków partii opozycyjnych. 
Jak napisało w swym oświadczeniu Kolegium IPN – są to „działania niegodne i uwłaczające czci, 
którą powinniśmy otaczać polskich bohaterów...” Stowarzyszenie „Godność” w pełni popiera 
stanowisko Instytutu Pamięci Narodowej oraz środowisk patriotycznych i kombatanckich, które 
zdecydowanie piętnują ponowne zakłamywanie najnowszej historii. 
 
Pragniemy zauważyć, że te haniebne zachowania nie są ani incydentalne, ani zawężone do 
ostatnich dni. Przypomnijmy awantury sprzed dwóch lat wokół ustawy dekomunizującej nazwy 
ulic. To wtedy m.in. „światłe” władze Gdańska broniły ulic Buczka i Dąbrowszczaków, a w 
Warszawie anulowano aż 44 nowe nazwy nadane decyzjami wojewody. O niebezpiecznej 
rekomunizacji życia publicznego w wolnej Polsce świadczą także i inne przykłady. Oto żarliwą 
obronę „esbeckich” emerytur wygłaszał na wiecu prominentny poseł PO, dzisiaj zresztą - razem z 
wiceprezydentem Wrocławia – chwali zachowania swoich partyjnych kolegów z Białegostoku. 
Pamiętamy również, wspólne z Platformą Obywatelską, manifestacje organizacji Obywatele RP, 
podczas których jeden z liderów przekonywał o... humanitarnym kształcie Stanu Wojennego. 
Takie alianse ze strony najważniejszej partii opozycyjnej, mieniącej się kiedyś posolidarnościową, 
są skrajnie nieodpowiedzialne.  
  
 Dobitnym dowodem rekomunizacji pod jej skrzydłami były wybory do Europarlamentu, gdzie na 
plecach tejże partii dostali się, jako reprezentanci naszego kraju, byli wysocy działacze PZPR. W 
polskim Sejmie zaś, dzięki ślepej doktrynie totalnej opozycyjności, rodzi się dziś „trójgłowa” 
lewica, której skład – od postkomunistów, poprzez libertynów, na młodych marksistach kończąc, 
może przynieść „efekt” Białegostoku i Żyrardowa, tyle że w skali makro! 
 
Przypomnijmy tu pamiętne spotkanie z Donaldem Tuskiem na Uniwersytecie Warszawskim i 
wystąpienie młodego libertyna brutalnie atakującego Kościół. Narastająca od jakiegoś czasu 
agresja wobec tej najważniejszej dla polskiej wspólnoty instytucji, medialne nagonki, napady na 
świątynie przypominają wprost czasy komuny. To osobny, a jakże groźny sygnał o próbach  
destabilizowania życia społecznego w Polsce. To także dowód na brak instynktu 
samozachowawczego części polskiej klasy politycznej. 
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Stowarzyszenie Godność, zrzeszające byłych działaczy opozycji antykomunistycznej, więźniów 
politycznych oraz uczestników podziemnej „Solidarności”, protestuje przeciw manipulowaniu 
historią. Przeciw walce politycznej prowadzonej nieczystymi metodami i za każdą cenę, m.in. 
kosztem dobrego imienia polskich bohaterów. 
 
 Nie zgadzamy się na działalność skompromitowanych sił i ideologii, które nigdy nie służyły 
Polsce. Przestrzegamy przed niszczeniem wartości, które budowały naszą tożsamość, bo  dzięki 
nim istniejemy jako naród i jako państwo. Wobec nasilających się ataków sił lewackich ,którym 
sprzyja Platforma Obywatelska apelujemy  do ugrupowań patriotycznych w naszym kraju o  
podjęcie skuteczniejszych, działań w obronie demokracji, Kościoła i kultury narodowej.  
 
Nie pozwólmy aby w naszej Ojczyźnie uprawiały lewacką  propagandę LGBT siły 
postkomunistyczne. Zwracamy się do Zjednoczonej Prawicy, która wygrała ostatnie wybory 
parlamentarne o uchwalenie takiego prawa, które ograniczy działania niszczące pomniki 
bohaterów narodowych i i symbole religijne podczas demonstracji ulicznych a także 
ograniczające propagandę niszczącą rodzinę i deprawującą dzieci.  
 
Walka o Wolną i  Niepodległą  Polskę powinna się zakończyć w tej kadencji. 
 
                                                 W imieniu Stowarzyszenia „Godność” 
 
             Stanisław  Fudakowski              Andrzej Osipów                 Czesław Nowak 
                   Sekretarz                                    Wiceprezes                             Prezes 
 


