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14 lutego 2019 roku, w 77. rocznicę wydania przez Naczelnego Wodza gen. Władysława Sikorskiego
rozkazu o przekształceniu Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową odbyły się w Warszawie uroczystości
państwowe, które zainaugurowała Msza święta w Katedrze Polowej Wojska Polskiego odprawiona w
intencji poległych, zmarłych oraz żyjących żołnierzy ZWZ i AK. Następnie przed Pomnikiem Armii
Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego odbył się uroczysty Apel Pamięci, po którym Szef Urzędu do
Spraw Kombatantów Jan Józef Kasprzyk wraz z weteranami oddał hołd bohaterom polskiego ruchu
oporu.Gromadzimy się pod tym pomnikiem poświęconym przez syna oficera II Rzeczpospolitej Jana
Pawła II aby oddać hołd niezłomnym żołnierzom Armii Krajowej, którzy uważali i swoim życiem
manifestowali &ndash; użyje tu słów Jana Pawła II &ndash; że &bdquo;Polska żyje i ma prawo do
wolności&rdquo;. Polacy po raz kolejny pokazali, że nawet militarna klęska nie oznacza przegranej. Było
to przecież pokolenie i armia wychowana w duchu słów Marszałka Józefa Piłsudskiego &bdquo;Być
zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo&rdquo;. W tym duchu tworzyły się zręby Polskiego Państwa
Podziemnego. W tym duchu i wierni temu wskazaniu byli Ci, którzy organizowali Służbę Zwycięstwu
Polski, Związek Walki Zbrojnej i wreszcie Armię Krajową. Armię, która nie miała sobie równych w
dziejach okupowanej przez Niemców i Sowietów Europie &ndash; mówił podczas dzisiejszych uroczystości
Szef Urzędu do Spraw Kombatantów Jan Józef Kasprzyk.
Oddając hołd bohaterom polskiego ruchu oporu Minister Kasprzyk powiedział: Dzisiaj oddajemy hołd tym,
którzy pozostali wierni wskazaniu &bdquo;Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo&rdquo;. Tym, którzy
w konspiracji walczyli z niemieckim i sowieckim okupantem. Tym, którzy przelewali swą krew w akcji
Burza, w powstaniu wileńskim, w powstaniu warszawskim. Oddajemy dzisiaj również hołd i cześć tym,
którzy we współczesne czasy przenieśli etos Armii Krajowej. Dziękujemy obecnym tu weteranom że są z
nami, że ten etos przenoszą we współczesność.
W przysiędze, jaką składali żołnierze AK znajdują się słowa: &bdquo;Przysięgam być wierny ojczyźnie
mej Rzeczypospolitej Polskiej. Stać nieugięcie na straży jej honoru&rdquo;. To jest testament Armii
Krajowej, który my współcześni też musimy realizować. Za tę lekcję wierności dziękujemy obecnym tu
Kombatantom &ndash; dodał.
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