PROGRAM: KONTYNUACJA
Uchwałą nr 12 XI Zjazdu Delegatów SZZAK z dnia 15.03.2012 zatwierdzono i przyjęto założenia
programowe wraz z programem KONTYNUACJA
I. Istotą Programu Kontynuacja jest Przekaz Etosu Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej
II. TEZY, które zyskały w debacie wewnątrzzwiązkowej akceptacje stanowią. główną podstawę
konstrukcyjną Programu.
III.W Projekcie przedstawione są różne formy realizacji Przekazu.
IV. Program jest realizowany przez wszystkie struktury Związku.
1. Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej działa nadal pod niezmienioną nazwą.
2. Dla zapewnienia realizacji podstawowego zadania Związku, jakim jest Przekaz Etosu należy
wzmagać pozyskiwanie członków spośród młodszych pokoleń, którym bliskie są ideały Polski
Wałczącej. Do tego zobowiązują nas postanowienia Statutu Związku oraz przyjęte TEZY
programowe.
3. Obecnie członkowie nie kombatanci stanowią poważny odsetek składu osobowego Związku.
Należy przeto w odpowiednim stopniu uwzględnić ich w formowaniu organów władz
związkowych wszystkich szczebli.
4. Ten niezbędny, potrzebny proces rodzic będzie w przyszłości naturalną zmianę ściśle
kombatanckiego charakteru Związku. Nabierać będzie on przeto - na przestrzeni lat, może pod
koniec lat 20-tych - charakteru kombatancko społecznego, by w końcu stać się Związkiem o
charakterze społecznym.
5. Ale wtedy winna być konsekwentnie utrzymana jego rola jako KONTUNUATORA Przekazu
Etosu.
6. Konsekwencją więc naturalną tej transformacji winna być stosowna zmiana nazwy Związku.
Wystąpi równocześnie zrozumiała konieczność zmian w Statucie.
7. Odrębną sprawą tedy - do rozważenia na płaszczyźnie prawnej - będzie pozycja tego Związku
jako Fundatora Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego. Należy przeto zadbać o podjęcie w
odpowiednim czasie prac nad rozstrzygnięciem ,,następstwa prawnego".
8. Związek nadal i niezmiennie realizuje poprzez swoje struktury wszelkie formy Przekazu Etosu.
W realizacje te włącza - na zasadzie współdziałania i w oparciu o zawarte Porozumienie rożne
organizacje sojusznicze. Należy przykładowo wymienić:
• Kluby historyczne im. gen. ,,Grota",
•
•

Kluby historyczne im Armii Krajowej,
Stowarzyszenia i Związki, które w swej nazwie mają odwołanie do Armii Krajowej i jej
bohaterów,

•

Stowarzyszenia i kluby powstałe z inspiracji organizacji terenowych Związku oraz te, z
którymi zawarte zostały stosowne porozumienia przez Związek,

•

Związki harcerskie,

•
•
•

Organizacje młodzieży,
Szkoły im. Armii Krajowej i jej bohaterów,
Biblioteki szkolne i publiczne,

•

Instytucje samorządowe.
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Szczególne znaczenie ma współpraca ze środowiskami naukowymi, historykami, badaczami
dziejów czasu II wojny światowej i okresu peerelu.
9. W ramach działalności Związku należy poświęcić uwagę na zbieranie, gromadzenie dokumentacji,
pamiątek związanych z czynem niepodległościowym Polski Wałczącej. Odnosi się to zwłaszcza do
działań organizacji regionalnych Związku. W tym przypadku szczególnego znaczenia nabiera
współpraca i współdziałanie z organizacjami kombatanckimi, niepodległościowymi w kraju i poza
krajem.
10.Ważne jest podejmowanie działań organizacyjnych - szczególnie w terenie -wynikających ze
skutków upływu czasu, ze skutków utraty aktywności. Zarządy Okręgów winny w oparciu o
upoważnienia statutowe podejmować odpowiednie zmiany w strukturze jednostek.
11.Władze Związku - podobnie jak dotychczas - winny zabiegać o realizacje postanowień
Konstytucji Rzeczypospolitej dotyczących szczególnej opieki nad kombatantami. Winny zabiegać
o przyjęcie ustawy o Korpusie Weteranów, która - poza odpowiednim uhonorowaniem weteranów
- ma rozwiązać także ich problemy bytowe.
12.Plenarne posiedzenie Zarządu Głównego Związku w grudniu 2011 roku podjęło uchwałę
ustanawiającą odznakę honorową za zasługi w działalności Związku, w realizacji Przekazu Etosu
zarówno dla członków Związku jak i dla osób i instytucji zasłużonych dla tej działalności. Należy
więc uhonorować wszystkich, których działalność w realizacji celów Związku była wzorem
ofiarności.
Przedstawiony wyżej Program - Kontynuacja, mający charakter propozycji realizacyjnych, oparty o
treść TEZ sformułowanych na Plenum ZG w dniu 22.05.2009 r. w tzw. ,,Punkcie widzenia", a
następnie przedyskutowanych i sformułowanych na nowo przez Zespól kol. Mieczysława Szostka został przyjęty na Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym Delegatów w dniu 15 marca 2012 r. na mocy
Uchwały Nr 12 jako obowiązujący. Jest on więc programem działania wszystkich struktur Związku w
kadencji 2012-2015.
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