APEL POLEGŁYCH
z okazji rocznicy agresji sowieckiej na Polskę

KOMBATANCI I WETERANI WALK O NIEPODLEGŁOŚĆ RZECZYPOSPOLITEJ!
MIESZKAŃCY ................................................................................................................ !
(podać nazwę miejscowości lub regionu)

ŻOŁNIERZE WOJSKA POLSKIEGO!
RODACY!
Stajemy do apelu ……………………………….......................... , w rocznicę agresji
(podać miejsce odczytania apelu)

sowieckiej na Polskę, aby przywołać pamięć obrońców Ojczyzny oraz cierpienia
i śmierć tysięcy mieszkańców Kresów Wschodnich.
Wzywam obrońców Pińska, Baranowicz, Łunińca, Czortkowa, Husiatynia, Sarn,
Tarnopola i Równego oraz pogranicznych rubieży nad Dzisną, Szczarą, Niemnem, Piną,
Prypecią i Zbruczem, którzy polegli w nierównym boju z sowieckim agresorem.
Wołam żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza, Samodzielnej Grupy Operacyjnej
„Polesie”, marynarzy Flotylli Pińskiej, którzy polegli w obronie Ojczyzny na Kresach.
STAŃCIE DO APELU !
POLEGLI NA POLU CHWAŁY !
Przywołuję młodzież gimnazjalną i studencką oraz harcerzy i junaków, którzy
oddali życie w obronie rodzinnych miast – Grodna, Wilna i Lwowa.
STAŃCIE DO APELU !
CHWAŁA BOHATEROM !
Wzywam

żołnierzy

Wojska

Polskiego
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Korpusu

Ochrony

Pogranicza,

funkcjonariuszy Policji Państwowej, Straży Granicznej, Straży Więziennej i innych
organów państwa polskiego, którzy zostali zamordowani w Katyniu, Charkowie, Twerze i
Bykowni oraz wielu innych nieznanych miejscach kaźni.
STAŃCIE DO APELU !
ZGINĘLI ŚMIERCIĄ MĘCZEŃSKĄ !
Wołam więźniów sowieckich katowni na wileńskich Łukiszkach, lwowskich
Brygidkach, na moskiewskiej Łubiance i Butyrkach, w Łucku, Równem, Kołomyi, Mińsku
oraz w wielu innych więzieniach NKWD, którzy zostali skrycie zamordowani
i pogrzebani w bezimiennych mogiłach.
STAŃCIE DO APELU !
ZGINĘLI ŚMIERCIĄ MĘCZEŃSKĄ !

Przywołuję setki tysięcy Polaków deportowanych w głąb Związku Sowieckiego
i tam zabijanych morderczą pracą.
STAŃCIE DO APELU !
CZEŚĆ ICH PAMIĘCI !
Wzywam .............…............................................................................................... ,
(podać postacie i oddziały szczególnie ważne dla regionu)

którzy do końca pozostali wierni idei wolności i niepodległości.
STAŃCIE DO APELU!
CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!
Do Was zwracam się potomni! Pochylcie w żalu i zadumie głowy, oddajcie cześć
i honor naszym rodakom, którzy oddali życie za godne miejsce Rzeczypospolitej wśród
suwerennych krajów demokratycznego świata, za naszą wolność i prawo do stanowienia
o przyszłości.
CHWAŁA BOHATEROM !
CZEŚĆ ICH PAMIĘCI !

