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N1odlimy się dziśw intencji poległych, zmarłych l' ży1ących Zołtierzy

'\rmii Krajowej,
oddajeml' Im należną cześć,jako naszym narodo''wm Bohaterom, wspominamv Ich odwagę

i

hetoiczną walkę

z

niemieckim okupantem. Dziękuiemv Im za poświęcerue, za riez|omną

postawę, za to, że Ich patriotyczne życiorysv bvłv i wciąż pozostaią piękną inspfuacją dla wch
wszYstkich, którym o1czyzna iest droga

i któtzl' w

niepodległości, niezawisłościoraz dobnm

imieniu Polski słidząwartościnaiwy ższe'

Byliściei iesteście Drodzy Państ'wo nie t1'lko naszvmi Bohaterami, a|e też Nauczvcielami,

któruy przekazu1ą nam świętościzdeponowane

w

naszej narodowej skarbnicy.

To

tównież,

międzv innymi, dzięki s7am, dzięki Żoltierzom.\rmii Krajowej, dzięki wszystlrim pau'iotom
działającym w stukturach Polskiego Państwa Podziemnego, jesteśmydumnvmi Polakami
i możemy się szczycić wspaniałvmi dokonaniami naszej ojczyzny.

Polskie Państwo Podziemne wraz z jego zbrojnym nmieniem
samozorganizowalia,

-

Armią K.tajową stopień

się naszego społeczeństwa, wiernośćnaczeln1'm orgaflom

państwa

polskiego ptzeb1waiącym na wychodźst'wie, walka na tylu frontach z dwoma najeźdźcamibyły
ewenemęntem na skalę światową. Polska wdrczylra

w II wojnie

światowej naidłużei: z |ednej

StfonY była pierwszym pańSrwem zaatakow'an\'m przez ruemiecką III Rzeszę, z drugiej _ już po

kapitulacji tejże stawiała opór sojusznikowi Hitlera z |'J wtześtia1.939 t., czyll' sowieckiej Rosji'

'fo są fakty, o których

na|eży pamiętać, tak, jak nie można zapominać

o tym' że rugdv

nie

kolaborowaiiśmy z hitlerowskimi Niemcami, że bodai |ako iedyna z okupowan'vch nacji mieliśmy
instytucję powołaną do ratowania i pomagarua Żydom - Żegotę' To obr'-watele polscr' _ Szmul

Zvgielboim czy Jan Karskr _ informowali światową oPrnię publiczną o Ę'fn, iaki los niemiecka III
Rzesza zgotowała Żydom. To obojętnośćwolnego rvówczas świata,świata,w którvm _

podkreślmy - nre obowĘzywała kara śmierci za pomaganie Zydom, doprowadziła Zygse[bojmz
do samobójst'wa.

Taka jest pnwda historyczna jeślichodzi

o

generalia.

I

żaden szczeg6Ł, żadne

jednostkowe takie czy inne wydarzenie nie może przysłonić całościi zmienić jei w,r'mowy.
Dlatego

ĘĄl

nie wyrazimy zgody na to, by w pzestrzeni publicznei poiawiały się oszczercze

sformułowania o ,,polskich <rbozach śmierci'', by oskarżano nasz Naród o rzekomy współudział

w zbrodni Holocaustu. Będziemy walczyć o prawdę historyczną o naszągodność, o dobte imię
naszei oiczyzny także dlatego, że iesteśmy to winni wszystkim tym,

któny

i grneli za Polskę.
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