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Domagamy się niedopuszczenia do zmiany nazwy ul. Dąbrowszczaków w Warszawie, by
pamięć o polskich antyfaszystach i antyfaszystkach nie została wytarta z mapy miasta.
Na mocy tak zwanej ustawy dekomunizacyjnej wojewodowie w porozumieniu z Instytutem Pamięci
Narodowej mogą zmieniać nazwy ulic polskich miast.
Z jednej strony jest to kolejny krok w narzucaniu przez obecną władzę swojej wizji i interpretacji historii
Polski, z drugiej natomiast stanowi pogwałcenie zasad samorządności i pogłębianie procesu wkraczania
władzy centralnej w kompetencje samorządów lokalnych.
Jestem członkinią Stowarzyszenia Ochotnicy Wolności. Zajmujemy się ochroną i upowszechnianiem
pamięci historycznej o polskich ochotnikach i ochotniczkach walczących podczas wojny domowej w
Hiszpanii w latach 1936-1939. Wystosowaliśmy list otwarty do wojewody mazowieckiego w sprawie
zachowania nazwy ulicy Dąbrowszczaków w Warszawie. Znając skandaliczną opinię IPN-u w tej sprawie,
obawiamy się, że pomimo sprzeciwu mieszkańców i mieszkanek Warszawy oraz decyzji Rady Miasta o
zachowaniu tej nazwy, wojewoda będzie chciał ją zmienić.
Liczymy na to, że uda się nakłonić Zdzisława Sipierę do pozostawienia oryginalnej nazwy ulicy i
uszanowania decyzji władz Warszawy co do zakresu przeprowadzanej w mieście dekomunizacji.
Pod naszym listem otwartym podpis złożyło do tej pory kilkadziesiąt osób ze świata nauki, w tym
autorytety z dziedziny historii, zarówno z Polski, jak i zagranicy. Treść listu publikujemy poniżej.
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W związku z ustawą z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju
totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej i uprawnieniami, jakie
uzyskał Pan wraz z upłynięciem roku od wejścia w życie powyższej ustawy, tj. we wrześniu b.r., pragniemy
zwrócić uwagę na niepokojące wykorzystanie ustawy w celu wymazania wielu nazw warszawskich ulic
upamiętniających formacje, organizacje oraz osoby, które zasłużyły się w walce faszyzmem i nazizmem.
Zwracamy szczególną uwagę na warszawską ulicę Dąbrowszczaków, czyli ochotników i ochotniczki walki z
faszyzmem hiszpańskim, niemieckim oraz włoskim podczas hiszpańskiej wojny domowej w latach 193639. W ostatnich miesiącach w mediach lokalnych i ogólnopolskich przetoczyła się dyskusja dotycząca
niesprawiedliwego usuwania pamięci o nich z miejskiej przestrzeni.
Dąbrowszczacy razem z ochotnikami Brygad Międzynarodowych wszystkich narodowości są upamiętnieni
i szanowani na całym świecie jako ci, którzy pierwsi stawili czoła zbrojnej ekspansji faszyzmu. Ich wysiłek i
ofiarność są doceniane, niezależnie od poglądów politycznych, przez wszystkich tych, którzy zdają sobie
sprawę, że ochotnicy pragnęli powstrzymać piekło, które wybuchło 1 września 1939 roku.

„Jeśli dziś padnie Madryt, jutro padnie Warszawa”. Hasło to wiodło tysiące mężczyzn i kobiet z Polski do
Hiszpanii by bronić młodej, demokratycznej republiki przed wojskami Francisco Franco, Adolfa Hitlera i
Benito Mussoliniego. Te same niemieckie samoloty, które bombardowały hiszpańskie miasta, we wrześniu
1939 roku zrzucały bomby na stolicę Polski. Dziś istnienie ulicy upamiętniającej Dąbrowszczaków w
Warszawie stoi pod znakiem zapytania. Zwracamy się do Pana jako ostatecznej instancji mającej wpływ na
zmianę nazw ulic w ramach tzw. ustawy dekomunizacyjnej, aby nie dopuścił Pan do wymazania z miejskiej
przestrzeni pamięci o polskich antyfaszystach i antyfaszystkach z Hiszpanii.
Definicja Dąbrowszczaków autorstwa Instytutu Pamięci Narodowej, na podstawie której zaleca się zmianę
nazwy ulicy, zawiera szereg błędów, nadużyć, uproszczeń oraz ideologicznych interpretacji historycznych
faktów. Dotyczy to takich zagadnień jak: skład osobowy XIII Brygady Międzynarodowej im. Jarosława
Dąbrowskiego, przynależność ideowa, motywacje, powojenne losy polskich ochotników i ochotniczek.
Przede wszystkim jednak ze wspomnianej definicji nie dowiemy się o celu pobytu dąbrowszczaków w
Hiszpanii: walce z faszyzmem. Słowo to, podobnie jak „Franco”, „Hitler” i „Mussolini”, nie pada w notatce
IPN-u ani razu! Wysoce niepokojące jest, że to właśnie ta opinia, która nie spełnia naukowych standardów
i odbiega od obiektywnego ujęcia tematu, może wpłynąć na zmianę nazwy ulicy Dąbrowszczaków w
Warszawie.
Ponadto, mając na uwadze przepisy, zasady i wartości zawarte w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
oraz Europejskiej Karcie Samorządu Lokalnego, zwracamy się do Pana o wysłuchanie w pierwszej
kolejności głosu mieszkańców oraz Rady m.st. Warszawy. Pragniemy w tym miejscu zaznaczyć, że w
listopadzie 2016 do Rady wpłynęła petycja przeciwko zmianie nazwy ul. Dąbrowszczaków, podpisana
przez blisko 1700 mieszkańców i mieszkanek ulicy i jej najbliższej okolicy.
Domagamy się uwzględnienia przez Pana wszystkich powyższych argumentów i przesłanek oraz
niedopuszczenia do zmiany nazwy ul. Dąbrowszczaków w Warszawie, by pamięć o polskich antyfaszystach
i antyfaszystkach nie została wytarta z mapy miasta.
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