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                             Komendant phm. Marcin Wilczyński  
Z prośbą o wsparcie organizacyjne tej uroczystości 
zwrócili się do nas – harcerzy – Artur Łoziński ze 
Szkoły Podstawowej nr 3 oraz historyk Szymon Ptak. 
Ponieważ naszym głównym celem jest wychowanie 
patriotyczne, dlatego z entuzjazmem przystąpiliśmy 
do tej inicjatywy. Byliśmy odpowiedzialni za drugą 
część, czyli tę po mszy świętej. Przeszliśmy z pochod-
niami spod kościoła na wolsztyński Rynek, wprowa-
dziliśmy poczty sztandarowe, później zapaliliśmy 
znicze, które zostały ułożone w symbol Polski Wal-
czącej przed wystawą dotyczącą żołnierzy wyklętych. 

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 
Uroczystości 1 marca br. rozpoczęły się już od rana Mszą Świętą w kościele pw. św. Józefa Opiekuna Ko-
ścioła Świętego w Wolsztynie. Natomiast wieczorem o  godzinie 18:00 złożono wiązanki kwiatów na 
Cmentarzu Parafialnym w Wolsztynie, w Kwaterze Wojskowej oraz na mogile pułkownika Jana Wosia. 
Hołd oddał burmistrz Wolsztyna Andrzej Rogozinski, rodzina pułkownika, radni, wolsztyńscy harcerze, 
przedstawiciele rodzimych organizacji, w tym Stowarzyszenie Miłośników Historii Wojskowości. Następ-
nie po kolejnej Mszy Świętej w kościele farnym na  Rynku odbył się Apel Poległych. 

APEL POLEGŁYCH 
Kombatanci i Weterani walk niepodległość Rzeczypospolitej! Mieszkańcy 
Wolsztyna i Ziemi Wolsztyńskiej, Żołnierze Wojska Polskiego, Harcerze, Ucznio-
wie Szkół, Rodacy! 
Stajemy na wolsztyńskim Rynku do uroczystego Apelu Pamięci, aby oddać hołd 
żołnierzom podziemia niepodległościowego walczącym o Ojczyznę wolną, nie-
podległą i demokratyczną. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych to 
wyraz hołdu licznym społecznościom lokalnym, którym patriotyzm i stała goto-
wość do walki o niepodległość, pozwoliły na kontynuację oporu na długie lata. 
Dzisiaj my – spadkobiercy polskiej tradycji niepodległościowej sięgamy do 

skarbnicy dokonań naszych walecznych przodków. Wołam! Powstańców Wielkopolskich z roku 1918/1919, legionistów Józefa 
Piłsudskiego, żołnierzy korpusów polskich w Rosji oraz Błękitnej Armii gen Hallera, obrońców kresów wschodnich i Lwowa, kade-
tów, Harcerzy, Strzelców, Sokolich, Drużyniaków, członków innych organizacji niepodległościowych oraz młodzież szkolną i aka-
demicką. 
Stańcie do Apelu ! Chwała Bohaterom… Ciebie wzywam! Marszałku Józefie Piłsudski, który w dniu 11 listopada 1918 roku staną-
łeś na czele odrodzonego Wojska Polskiego. Wołam współtwórców niepodległego państwa polskiego: Wincentego Witosa, Woj-
ciecha Korfantego, Ignacego Daszyńskiego oraz generałów Józefa Hallera i Józefa Dowbór-Muśnickiego. 
Stańcie do Apelu ! Chwała Bohaterom… Wzywam, obrońców Ojczyzny z września 1939 roku, żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na 
Zachodzie, 1 i 2 Armii Wojska Polskiego, Podziemnego Państwa Polskiego, walecznych powstańców warszawskich oraz bohate-
rów powojennego podziemia niepodległościowego.  
Stańcie do Apelu ! Chwała Bohaterom… Wołam wszystkich żołnierzy polskich – ofiary hitlerowskiego i sowieckiego totalitary-
zmu, którzy na ołtarzu Ojczyzny złożyli daninę krwi i życia! 
Stańcie do Apelu ! Chwała Bohaterom… Wzywam Zawiszaków, członków Szkół Bojowych, Grup Szturmowych. Żołnierzy batalio-
nów harcerskich, którzy żyjąc według idei „Dziś, Jutro, Pojutrze”, nie doczekaliście się wymarzonej przyszłości. Ciebie wzywam 
Ułanie Batalionu „Zośka”! Wzywam druha porucznika Jana Rodowicza „Anode”. Walcząc pod Arsenałem w powstaniu warszaw-

skim, dałeś nam najlepszy przykład, jak należy postrzegać służbę Bogu i Polsce. 
Stańcie do Apelu ! Chwała Bohaterom… Wzywam Was, żołnierze wyklęci i niezłomni z lat 1944-1963. Męczeni i pomordowani przez sowieckie NKWD i komunistycznych oprawców Ministerstwa Bez-
pieczeństwa Publicznego. Wołam rotmistrza Witolda Pileckiego, Heronima Dekutowskiego „Zaporę”, Zygmunta Szendzielarza „Łupaszkę”, Władysława Borowca „Żbika”, Zygfryda Kukllińskiego, Henry-
ka Pawłowskiego, Łukasza Cieplińskiego, Danutę Siedzikównę „Inkę”, gen Augusta Emila Fieldorfa „Nila”. 
Stańcie do Apelu ! Chwała Bohaterom… Wzywam Was, żołnierze Wielkopolskiej Samodzielnej Grupy Ochotniczej „Warta” i innych organizacji niepodległościowych – bohaterów antykomunistyczne-
go podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo d samostanowienia i urzeczywistnienia dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak 
i w inny sposób, przeciwstawiali się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu. 
Stańcie do Apelu ! Chwała Bohaterom… Przywołuję płk. Jana Wosia „Jerzego”, Czesława Lecińskiego, Stanisława Czajkowskiego, Jana Lorenca, Leona Matysiaka, Mariana Fligiera, Jana Pałkowskiego, 
Henryka Radziszewskiego, Mariana Dziurleja, Stanisława Cichoszewskiego, Stanisława Grafa, 
Stańcie do Apelu ! Chwała Bohaterom… Do Was zwracam się potomni! Bohaterów, którzy pozostali wierni Ojczyźnie – nie zapominajcie. Niech ich postacie i heroiczne czyny utrwalone w historii i 
naszej świadomości będą dla nas przykładem miłości do Polski. Chwała Bohaterom! Cześć Ich Pamięci! 


