
Swiatowy Zwiryek Zolnierzy Armii Kraj owej

'Wielce 
Szanowna Pani, Mal2onko zmarlego Pnyjaciela, Towanysza broni!

Radzino $. Jenego pogrqtona w ialabic!

Smier6 Jenego takLe i nas, Jqgo Kolegow i podwladnych pogqiryla w lalobte. Odszedl,
opuScil nas wszystkich nieodhz'lowany pnyjaael iprzeloircny, opiekun i doradca- Ale moze przede
wszystkim i:,olnierz Armii Kraiowej i oryantzagi konfnuujacej wytrwale fulenie do wolnei i
nrepodleglej Ojczyny - ,,Wolno66 i Niezawislole'. Oddany tej wielkiei sprawie bez reszty, do
kofca. Ryryk"ia.y dla niej iryciem.

Rzucil wraz z szue4iem innych holnietzy Niepodleglej - rezimouri
komunistycznemu wrdz4c, i2 niesie on zgubq aiczylnre, ze walka o jef wolno56, niezawislo6€ to
obouri4pek pierwszy i nalvvzizntqszy.

Wzigty do niewoli, poddany okrutnemu systemowi larnania ducha i upodleniu - nie utegl.
Przyjmowal z podniesionym czolem wszystkie upokorzenia iakptzystz\"o naio\nierzaiofrcua.

Skazany na 6mier6 - nie stracil irycr^, bo taki byl wyrok Opatrzno6ci Bo mu,l ieszcze wiele
zaAart do wykonania dlaajczyznyw trudzie nieustannego d&eni^ doJg niepodleglo6ci

A gdy wolnoS6 sala sig naszym wdzu'lem|er:ty t stan4l w szeregu, zaarynS. sip
do slu2by wolnej Oiczyzny.

Byl nre rylko loNtnerz.em. PelniaJego czlourieczefstwa wyrazr\a sig w zaNoiteriu RodzinR w
opanowaniu zawodu, kt6rym takLe spelnial poslug€ wobec innych. SluZyl Oiczylnie - slu24c
innym.

Stand teL w szeregach oryanizuiacych sig halnrerzy Polski Walczqcej - Arrnii Kniowq onz
Wolnodci i Niezawisl oSci

Byl wzorem popflez skutecznoS6 w pelnieniu t6znyct- funkcii * S-i"to*)r- Zw:{F..,krr
Zolneny Armii Krajowei i WN-u, i na kierowniczych stanowiskach w Urzqdzie ds. Kombatant6w
i Os6b Rqrresjonowanych.

A gdy zmogla Go choroba vnzymywa\ z nami kontakt, slwitul opinie shftLc sprawie
przyszloia naszego ZwwhL

byl. sptawamiOjczyny do kofca Atenz powolany przez Mitosiernego Bog, do Kolpusu
Zbawrcnych jest Jej orgdownikiem u Pana Zastq 6w.

Zegnamy Ciebie Pulkowniku Jwy dzigkuiac za Twoi1 slu2bE dla Polski Niech ta polska
zierria",,kAtg nie oszczgdztte(, trudu i oddania otuli CiE, ukoi iak matka

Spii spokoinie!

Cryif Jegopantsci!

w imieniu weteran6w Armii Kniowq
w imieniu S-i"to*"go Zw:q.r;;fuZolnrc::zy Armii Kraiowej

Stanislaw Olelcsiak

dn. 20 kwietnia 2012 r.


