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Mariusz Grzelak i Tadeusz Płuzański opublikowali na łamach ,'Super Expfessu'' obraŻający nas tekst,
sugerujący zmianęnazw istniejącego od roku 1989 Światowego ZwiązkuŻołnieruy Armii Krajowej
na
Związek Sierpą. i Młota''.
''Światowy
Powołując się na nieudokumentowany ar1ykuł Sławomira Cenckiewicza w tygodniku ,,Do Rzeczy"
sugerują , iŻ prze,Jsiawioieię śzŻal<atakują Żolnierzy Wyklętych i polską tradycję niepodiegłoŚciową,
albowiem w Związku pełnią odpowiedzialne funkcje ,,szaTę eminencje'' o PZPR-owskiej' a więc
komuni styc znej pr ze szło ści.
Tekst obtaŻazarówno nieŻyjących jak i ŻyjącychŻołnierzyblisko 400 tysięcznej Armii Krajowej, ktorzy
od blisko 30 lat pracują społecznie oddając swoje siły w przyv{racaniu etosu, prześladowanej przez
komunistów Armii Kraj owej .
Nadmieniam, ze większośc Żołnierzy Wyklętych wywodziła się właŚnie Z szetegow AK' Ich tragiczna
epopeja jest sprawą złożonąi nie poddaje się jednowymiarowej ocenie. Tak np. gen. EmilFieldorf nie
walczył po wojnie zbtonią w ręku, a mimo to został wyrokiem PRl-owskiego sądu zamordowany jako potencjalny przeciwnik systemu.

Po wielu latach szeregi ŚzŻxl< zasi\Ąą - zgodnie ze Statutem - takŻę przedstawicięle młodszych
pokoleń m.in. dzieci i wnuki działaczy wojennego podziemia. Są wśród nich takze (wprawdzie nieliczni)
członkowie byłej 3 milionowej PZPR' IeŻeli pracują z oddaniem, publikują t gromadzą dokumenty _
wykorzystujemy ich społeczną pracę. Nie ma ona żadnego przełożenianapropagowanie minionego (oby
na zawsze) systemu. Przeciwnie. Ich wieloletnia sprawdzona działalnośćsłuzy przyy,rracaniu prawdy
historycznej.
Prosimy o umięszczenie odpowiedniego sprostowania i wycofanie nieodpowiedzialnego
tytułu.
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