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Pan Prezydent Andrzej Duda 
 
Szanowny Panie Prezydencie 
 
W przemówieniu z dnia 9 czerwca 2017 r. do mieszkańców Wągrowca stwierdził Pan, że 
chce aby Polacy umieli posługiwać się bronią i z tego powodu zachęca Pan do wstępowania 
do WOT.  
 
Jakkolwiek WOT i umiejętność posługiwania się bronią ma związek, to umiejętności 
posługiwania się bronią powinni mieć wszyscy Polacy, a w WOT ma być tylko 50 tysięcy i to 
dopiero za kilka lat. Przy okazji stwierdzę, że w cywilnych klubach strzeleckich szybciej i 
lepiej można nauczyć się strzelać, niż w Wojskach Obrony Terytorialnej.  
Ta pewność nie wynika z czynienia zarzutu wojsku, a z tego, że po prostu nie da się inaczej. 
Doświadczenia Szwajcarskie, Fińskie wskazują, że nauka strzelania, utrzymywanie 
umiejętności strzeleckich to domena klubów strzeleckich, powszechnej nauki strzelania 
cywilów i bardzo szerokiego cywilnego dostępu do broni palnej. Wojsko z tej powszechnej 
nauki korzysta, gdy wzywa człowieka do stawienia się w jednostce wojskowej.  
 
O ile w Polsce chce Pan osiągnąć stan, że Polacy potrafią posługiwać się bronią, to nie może 
stosować metod, które do tego nie mogą doprowadzić. Trzeba korzystać z metod tych, 
którym się udało. Przykłady europejskie podałem, a przykład znany na cały świat to 
oczywiście Ameryka. Chcemy być silni, bierzmy przykład z silnych. Nie da się osiągnąć siły 
militarnej, nie stosując metod, które do tego prowadzą. 
 
Bez szerokiego dostępu do broni dla cywilów nie osiągnie się stanu, że Polacy będą potrafili 
posługiwać się bronią. Po przeszkoleniu w WOT Polacy nie będą potrafili posługiwać się 
bronią. Po przeszkoleniu w WOT bardzo wąska – kilkudziesięciotysięczna zaledwie - grupa 
Polaków jedynie zapozna się z obsługą broni i w ograniczonym zakresie nauczy się z tej 
broni strzelać. Te kilka nabojów na szkoleniu wojskowym jest absolutnie niczym wobec 
setek pocisków jakie można wystrzeliwać we własnym zakresie na cywilnych strzelnicach. 
 
Uważam, że w polskiej konstytucji powinien znaleźć się zapis o prawie do broni dla 
Polaków. Moim zdaniem zapis o brzmieniu byłby odpowiedni: Każdy ma prawo posiadania 
broni. Sposób odbierania prawa do broni, uzasadniony wy łącznie uprzednią karalnością 
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za przestępstwa z użyciem przemocy, groźbą użycia przemocy lub chorobą psychiczną, 
określa ustawa. 
 
Proszę o rozważnie zamieszczenia pytania dotyczącego broni w referendum 
konstytucyjnym planowanym na 11 listopada 1918 roku.  
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