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Prezesi i Zarządy okręgów
Swiatowego Związku Zołnierzy AK
według rozdzielnika

Szanowne Koleżanki. Szanowni Koledzv!

Mamy Za sobą wainę wydaruenie - Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy,
Wybraliśmy nowę ekipy wł.adz centralnych Związku, uchwaliliśmy nowelizację
Statutu i przyjęliśmy program działania na kadencję 2012-2015. Skończył się więc
okres pewnego stanu ,,niewazności władzy', związkowej. Pod względem prawnym
wróciliśmy więc do sytuacji zgodnej Z przepisami prawa o stowarzyszęniach.
To dobrze. Ale chyba moŻna i na|ezy wyrazić ŻaI, Żę to naruszenie zasady
kadencyjności stało się właściwie pretekstem do ogromnego - wcale niepotrzebnego i
szkodzącego opinii naszego Zwięku _ zamieszania. A takŻe pewnego ,,rozdarcia',
wewnętrznego. Wiele energii i zapaŁu poświęcono ocenom, komentarzom, osądom _
ze szkodąd|a pracy rwiązkowej. Mozna sądzic, iŻ obraz Związku w opinii społecznej
teŻ bardzo ucierpiał. Czy to da się odrobić? odzyskać stracone pozycje? Postarajmy
się.

Plenum Zarządu Głównego, a takŻe Zjazd odniósł się do autorów tego
fermenfu, ocenił ich działania i osądził ich. Mam nadzieję, iŻto zamknięty juŻrozdział
naszej historii. Nie stać nas na dalszę czy nowe spory i ataki. Tym bardziej,iż one nie
miaty nic wspólnego z zadaniami Związktt, z jego statutowymi celami! Mam
naprawdę nadzieję, iŻ to zdecydowana ptzeszł'ośc,

Przyjęliśmy program dziatania na kolejną kadencję, który wraz ze
znowelizowanym Statutem tworzy pewną całoŚć. Realizacja tego programu - to nasz
powszechny obowiązek. Wszyscy członkowie na miarę swych sił, wszystkie struktury
organizacyjne na miarę ich zywotnoŚci - mamy ten program - Program Kontynuadi -

rea|izowaÓ. Przypomnę pozwólcie, iz istotą tego programu jest Przekaz Etosu Armii
Krajowej i Polskięgo Państwa Podziemnego.



To, co powiedziałem, to nic nowego. Mowiliśmy o tym. Pisatęm tęŻ juŻ o tym w
niejednym piśmie do Was, do członków Związku. Wskazywał'em, iŻ d|a uzyskania
dobrych, poządanych rezultatów nalezy wzmacniaÓ naszę szeregi oddanymi sprawie
członkami niekombatantami. Pewne szczegoĘ zawarte są w przyjętym i uchwalonym
na ZjeŹdzie Programie Kontynuacja otaz w ZatoŻeniach Programowych na kadencję
2012-2015.

Atęraz informacje bieŻące.30 marca br, zł'oŻony został do Krajowego Rejestru
Sądowego projekt nowelizacji Statutu wraz z niezbędnymi dokumentami. Czekamy ze
spokojem na ręzu|tat. Mogę zapewnić, ii tym razęm spełniliśmy wymogi organu
nadzoru _ Urzędu m.st. Warszawy _ co do zasady ,,kworum'' ptzy uchwalaniu
nowelizacji.
Podjęte zostaĘ w Urzędzie Premiera prace legislacyjne nad powołaniem Korpusu
Wętęranów. ZłoŻy|iśmy ponownie nasze propozycje dot. tej nowelizacji ustawy o
kombatant ach. Załączamy kop i ę tego wystąp i eni a.

Przesyłamy Wam tekst protokołu ze Zjazdu oraz zestawięnie uchwał
i wniosków zgtoszonych na Zjeżdzie. To zestawienie obrazuje ogrom spraw' którymi
Żyjąnasi członkowie. Ale są wśród nich propozycje niestety nierealne. o sposobie
załatw ięnia będzi emy Was informow ać,. B ędziemy s ię tęi r adzic .

Przekazujemy również sktad Prezydium ZG i Rady Naczelnej po
ukonstytuowaniu się. 12 kwiętnia br. ukonstytuują się Główna Komisja Rewizyjna
oraz Główny Sąd Kolezeński.

W tęj chwili Prezydium pracuje nad otganizacją wewnętrznąo składami
osobowymi komisji problemowych oraz zakresami czynności. Te właśnie sprawy będą
m.in. przedmiotem posiedzęnia Prezydium 4 kwietnia br.

W składzie Prezydium ZG jest 3-ch Kolegów, ktorzy w szczególny sposób
utrzymywać będą kontakty z ok'ręgami. Kolega Władysław Dobrowolski (okręg
Pomorski) _ pas północny. Kolega Leon Etwert (okręg Radom) _ pas środkowy,
Kolega Ryszard Filipowicz (okręg Dolnośląski) pas południowy. Przystępujemy do
pracy nad tym zagadnieniem. Co i jak zrobić, ieby byĘ efekty _ jak będą _
przekaŻemy Wam do wstępnych konsultacji.

Na koniec apeluję: bierzmy się do rea|izacji Programu. Im wcześniej _ tym
lepiej. otwieram tez platformę dyskusji dot. tej problematyki.

Jesteśmy as okresie świątecznym, Vielkanoc . n Śuięto Życia. Śuięto
Radości, Proszę przyjmijcie Koleżanki i Koledzy życzenia trwsałej radości,
radości bycia u rodzinnym gronie. Radości ze spełnionego życia. Składam je

@raz z Członkami Prezydium, urdz ze u)spółpracwjącymi z nami Paniami,
ze wsszystkimi, z którymi w:spółdziałamy u realizacji naszycb celów.

otrrymują:
L Rada Naczelna
2, Główna Komisja Rewiąyjna
3. Główny Sąd Koleżeński
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