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Warszawa,24 rnarca 2015 roku

Uczestnicy
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Żołńerze Armii l3ajowej

pokaza|s' całemu światu'jak wiele dla Polaków znaczy wolność.
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Żołnlerze Armii lQajowej pozostali wierni ostatniemu tozkazowt wydanemu pruez ich dowódcę,
genetała Leopolda okulickiego. Pamiętali zulŁaszcza o poleceniu: Dals7a swą ?racę
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sprawie wolnej Polski, dla swoich rodaków

nie ść każ dą, także naj:vy
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towaruyszy broni

ą o Ftar ę.

lfspaniałe tradyc1e braterstwa btoni i służbyojczyźnie były konĘnuowafie tównież po wojnie.
}v III Rzeczpospolitej ich efektem było poLączetie kilku otganlzac|i i powstanie
Swiatowego Zlviązku ZoŁnteny Armii I{rajowej. Z na):vyższym szacunkiem myślęo wytwałości
t zaangażowaniu, z jalłmi członkowie Zsliązkll rea|tzu11 szlachetne cele: obronę godności,
dobrego imienia i panięci Arnii Krajowej i ji 7ołniervy ora7 struktur Polskiego Państwa Podryerłlnego,
('.') badanie, uhwalanie i ro{owsąechnianie [ichJ historii, traĄĘi i d{edĘctwa ideowego, (...) utr7yrrywanie
i ąacieśnianiekokąeńskii wąę nąd77 rzęrls<zlxyti Ąołnier7arzi Arrrlii KrĘowi. Państwa działa\ność
to także udana współpraca z placówkami naukowymi i muzealnymi, opieka nad miejscami walk
i wiecznego spoczynku żołnieuyAK. I co uważam za szczegó\nie ważne - spotkanra z młodymi
oraz ls.czne inic atywv edukacyj ne.
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Jest dla lr,.rie zaszczytem, ze w imieniu Rzeczypospolitej mogQ dzisial - obok jubileuszowych
gratulacji przekazać Państwu podziękowania za tę niezwylde ważną i potrzebną
pfacę. Państwa niezłomny pa:lrtotyzlr', wza1emna loialność,kolezeńska solidarność
i zapał, z )alłmi po dztśpracu)ą Państwo na tzecz dobta wspólnego' stanowią
najlepszy wzoIzec dla młodych Polaków. Życzę, aby Państwa działaLnośćw szeregach

Swiatowego Związku Zołnieny

Armii I{rajowej nada| dobtze sŁużyłaPolsce.

Zyczę satysfakcji z postaw młodego pokolenia
służbytym Samym ideałom.
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aby mogli Państwo dosttzec w nich kontynuacj€
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