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Szanowny Panie Prezydencie,
my niżej podpisani Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej zwracamy się do Pana Prezydenta, z mocy
Konstytucji RP Najwyższego Zwierzchnika Sił Zbrojnych, stojącego na straży suwerenności
i bezpieczeństwa Polski oraz nienaruszalności i niepodzielności jej terytorium, o podjęcie pilnych
działań na rzecz odbudowy zdolności obronnych naszego państwa.
To Pan Prezydent zainicjował zwrot strategiczny, wzywając dwa lata temu do odbudowy zdolności
obronnych Polskiego Państwa. Dlatego dziś apelujemy do Pana Prezydenta o powołanie
powszechnej, terytorialnej organizacji wojskowej, na wzór Armii Krajowej.
Wskutek błędów strategicznych uznano Polskę za państwo bezpieczne. Założono, że zgodnie z Art. 5
NATO w razie zagrożenia pomogą nam sojusznicy. Zapomniano o Art. 3 NATO, zobowiązującym
państwa członkowskie do rozwijania indywidualnych zdolności do odparcia zbrojnej napaści.
Zaprzestano przygotowań do obrony kraju, zrezygnowano ze szkolenia rezerwy. Armię ograniczono
do miniaturowych wojsk operacyjnych, opartych na służbie zawodowej. Doprowadziło to do głębokiej
zapaści Sił Zbrojnych RP. Nasza armia nie posiada obecnie zdolności do odstraszania, obrony
i ochrony. Wynikająca z tego słabość jest głównym zagrożeniem dla bezpieczeństwa państwa.
Dziś jesteśmy świadkami destabilizacji dotychczasowego ładu międzynarodowego. Zagrożenie
konfliktem militarnym wystąpiło w sąsiedztwie polskich granic. Sytuacja nagli do działania.
Panie Prezydencie!
Wiemy jaką cenę wielokrotnie w przeszłości płacił Naród za słabość militarną. Obecnie
w organizacjach proobronnych, paramilitarnych i harcerskich do służby Ojczyźnie przygotowują się
setki tysięcy młodych ludzi. Masowo powstają stowarzyszenia prowadzące szkolenia wojskowe.
Prosimy, by ten realnie istniejący potencjał wykorzystał Pan Prezydent do utworzenia powszechnej,
terytorialnej organizacji wojskowej – Armii Krajowej.
Sprawna i powszechna obrona terytorialna to warunek konieczny manewru i uderzenia wojsk
operacyjnych. Zapewnia skuteczną ochronę, odstraszanie i obronę oraz niezwłoczną pomoc
społeczeństwu w czasie klęsk żywiołowych i katastrof. Oparta na udziale obywateli w obronie stron
rodzinnych, buduje i istotnie wzmacnia ich więzi z lokalnymi społecznościami. To komponent sił
zbrojnych suwerennych i dobrze zorganizowanych państw demokratycznych, takich jak Stany
Zjednoczone, Wielka Brytania, Szwajcaria czy Austria. W Polsce taką rolę pełniła niegdyś Armia
Krajowa.
Panie Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej!
Zjednoczony wokół niepodległości i odbudowy siły polskiej armii Naród jest w stanie wznieść się
ponad podziały polityczne i zapewnić zdolności obronne państwa. Ich fundamentem niech staną się
doświadczenia i tradycje dawnej AK oraz entuzjazm i wola służby Ojczyźnie tysięcy młodych Polaków.
Wspólnie odbudujmy Armię Krajową!
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