Próba skłócenia Światoweg o Związku żołnierzyArmii Krajowej

oświadczenie Rzecznika P rasow ego Zarządu Głównego
.!,
Swiatowego Związku Zołnierzy Armii Krajowej
W tygodniku Do RZECZY, w numerze Ż3lŻ75 z dnia 4-I0 czenvca})I8 r. ukazał się
artykuł autorstwa dr. hab. Sławomira Cenckiewicza. Autor dostrzegaw działaniachZwtązku
niepokojące symptomy, na podstawie ktorych podejmuje probę przekonania czytelnika,
jakoby rola, jaką odgryrvają w strukturach Zwtązku ludzie, ktorzy jak wszyscy żyjący w
okresie czasów minionych, mieli to ,,nieszczęŚcie'', że - aby przeżyc - musieli kształció się i
gdzieśpracować, jest destrukcyjna dla współczesnego społeczeństwa. Jednocześnie
zapomina, że właśnieówczesne społeczeństwo, przez swoją wieloletnią postawę wobec
rezimowego systemu, doprowadziło w końcu do jego obalenia. ŁatwoŚc i prostota
przeprowadzonego przez autora rozumowania.

Autor, skąd inąd historyk, powołuje się również na (cytuję) t ] pojawiajqce się
informacje, że częścCzłonków Prezydium Zarzqdu Głównego SZZAK chciałaby [...J ,,ra
grube miliony" spieniężyc historycznq siedzibę PAST-y przy uI. Zielnej 39 w Warszawie.
Szczegolnie, cytuję, ,,grube miliony'' robią tak wielkie wrażenie na historyku, Że nie podaje
źródła tak cennych przecież informacji. Brzmi to jednak bardzo przewrotnie i sugestywnie'
jakoby Zarząd Głowny starał się wykonać,,skok na kasę''.

Autor artykufu probuje również, w postawionych w artykule tezach, wciągnąó

Związek w rozgrywki polityczne, pozbawiając go jednoczeŚnie autonomii postępowania, a co
najwaŻniĄsze - prawa do myślenia i zdolnoŚci samodzielnej oceny bieżącej rzeczywistoŚci.
Autor jest zszokowany' ze (cytuję) [...] niektóre wypowiedzi prominentnych przedstawicieli
Zwiqzku szokujq, a więc - nie są po drodze przewodniej myŚli, wskazywanej obecnie przez
obóz rządzący. I stąd bierze się najpierw teza w formie stawianego pytania (cy'tuję): Czy te
niepokojqce symptomy sq zwiqzane z rolq, jakq w SZŻAK odgrywajq ludzie komunistycznego
reżimu ktorzy, jeślinawet nie przejęIi do reszty Zwiqzku, to bez wqtpienia probujq to
uczynic?".

Storo teza

została po stawiona, to natychmiast

:

(1) następuje wysyp informacji z IPN-u wobec osob od dawna będących
w strukturach Związku, których przeszłośćznana była i wystarczał'a dotychczas do spełnienia
przesłanek statutowych członkostwa w Związku, oraz - co prawdopodobnie stanie się wnet
nieuniknione (Ż) należy spodziewac się niechybnie odsieczy zewnętrznej pomocy Zwtązkowi, aby
nie dopuścićdo [ ... J przejęcia reszty Zwiqzku|
Skąd, szczegolnie my" te schematy postępowania znamy?
Jaką zatem miarą należy współczeŚn ie zmierzyć przynależnoścdo Związku i kto ją ma
wyznaczyl lepiej, niŻżyjący jeszcze weterani, aktora określona została w Statucie Zwtązku
w rozdziale I, $1 punkt 2'. ,,Do Zwtązku mogą należec rownież osoby nie będące

kombatantami, członkowie rodzin weteranów walk o niepodległośc'osoby uznające
wartości Polskiego Państwa Podziemnego, utożsamiający się z jego etosem i przesłaniem
ideowym, a także dztałacze opozycj i antykomuni stycznej z lat 19 5 6 -1 9 8 9''.
Społeczeństwo polskie skazone jest okresem polskiego komunizmu lat 1945-1989.
Tego nie da się wygumkować i wskazać jedynie tych sfusznych, kryształowych ludzi. Jako

SpołeczeńStwo polskie doprowadziliśmy do zakohczenia II Wojny Swiatowej, a następnie,
poprzez okres mrocznej historii naszego Państwa, musieliśmy wspolnie przejśćdo
upragnionej transformacji ustrojowej i ją przeprowadzić. Każdy obywatel mogł mieć większe
lub mniejsze w tym zasługl

Dziśtak waznym staje się obrona wszystkich tych wartości,które jako Zwtązek,
okreŚlamy ogolnie ętosem Armii Krajowej i realizujemy poprzez statutowo okreŚlone
działania (rozdział 1 $7 Statutu).

Il

prezentowanie stanowiska Związku

w

kluczowych problemach

państwa,

społeczeństwa i środowiska weteranów walk o niepodległość;

2l udział w wychowaniu obywatelskim i patriotyczfiym młodzieży,krzewienie
w społeczeństwie tradycji, historii i wartoŚci ideowych Armii Krajowej i Polskiego Państwa
Podziemnego;

3l

i

wspieranie dział.a|nościnaukowój, popularnonaukowej
i publicystycznej oraz wydawniczej i artystycznej, dotyczącej Armii Krajowej i Polskiego
Państwa Podziemnego, a także dziejów obu okupacji i komunistycznego zniewolenia w
prowadzenie

okresie powojennym;

i

4l inic1owanie i udział w upamiętnieniu miejsc i osob zwtązanych z Armtą Krajową
Polskim Państwem Podziemnym oraz walką o niepodległoŚó i martyrologię narodu

polskiego w okresie wojennym i powojennym;

5l organizowanie spotkań kolezeńskich i Środowiskowych.

JeŚli osoby, poprzez ich statutowy wybor, stały się członkami Z:wiązku i objęły
okreŚlone funkcje i, co jest najwazniejsze, swoją obecną postawą t dział.alnaściąwypełniają
w/w. cele statutowe Związku, to nasuwa się pytanie: dlaczego mamy te osoby przekreślac
i dezawuowac ich dorobek, pracę t dzisiepzą postawę patrlotyczną?
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