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

ŻOŁNIERZE WOJSKA POLSKIEGO!
RODACY!
Stajemy do uroczystego apelu .............................................................................. ,
(podać miejsce odczytania apelu)

aby oddać hołd znanym i nieznanym żołnierzom polskim tworzącym zręby Państwa
Polskiego i broniącym Jego niepodległości.
Do Was wołam: mężni wojowie spod Cedyni, waleczni rycerze spod Płowców,
bohaterowie grunwaldzkiej wiktorii, husarze z pól chwały Kircholmu i Kłuszyna, obrońcy
Jasnej Góry oraz zwycięzcy spod Wiednia.
STAŃCIE DO APELU!
CHWAŁA BOHATEROM!
Wzywam: konfederatów barskich, niezłomnych obrońców Konstytucji Trzeciego
Maja, kosynierów generała Tadeusza Kościuszki, legionistów generała Jana Henryka
Dąbrowskiego, wiarusów księcia Józefa Poniatowskiego, podchorążych – bohaterów
Nocy Listopadowej, walecznych żołnierzy Powstania Listopadowego oraz powstańców
styczniowych.
STAŃCIE DO APELU!
CHWAŁA BOHATEROM!
Wołam idących szlakiem ku niepodległości: legionistów Józefa Piłsudskiego,
żołnierzy Korpusów Polskich w Rosji i Błękitnej Armii generała Józefa Hallera, powstańców
wielkopolskich i śląskich, obrońców Kresów Wschodnich i Lwowa, kadetów, harcerzy,
Strzelców, Sokolich, Drużyniaków oraz młodzież szkolną i akademicką. Przywołuję
legendarnych zwycięzców wojny polsko-bolszewickiej 1919-1921.
STAŃCIE DO APELU!
CHWAŁA BOHATEROM!
Wzywam: obrońców Ojczyzny w 1939 roku, żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na
Zachodzie, 1. i 2. Armii Wojska Polskiego, Podziemnego Państwa Polskiego, walecznych
powstańców

warszawskich

niepodległościowego.
STAŃCIE DO APELU!
CHWAŁA BOHATEROM!

oraz

bohaterów

powojennego

podziemia

Do Was wołam bracia marynarze i lotnicy, którzy w bojach na morzu
i w powietrzu wykuwaliście chwałę polskiej bandery i biało-czerwonej szachownicy.
STAŃCIE DO APELU!
CHWAŁA MARYNARZOM I LOTNIKOM!
Wołam wszystkich żołnierzy polskich – ofiary sowieckiego i hitlerowskiego
totalitaryzmu, którzy na Ołtarzu Ojczyzny złożyli daninę krwi i życia.
STAŃCIE DO APELU!
ZGINĘLI ŚMIERCIĄ MĘCZEŃSKĄ!
Wzywam żołnierzy ...….......................................................................................... ,
(podać oddziały szczególnie ważne dla regionu)

którzy stanęli do walki za Polskę wolną, demokratyczną i suwerenną.
STAŃCIE DO APELU!
CHWAŁA BOHATEROM!
Wzywam wszystkich żołnierzy, którzy nie szczędząc ofiary krwi i życia w imię
pokoju oraz walki o prawa człowieka pełnili służbę w misjach wojskowych w różnych
regionach świata.
Wzywam ..................................................................................................................
(podać imiona i nazwiska żołnierzy,
którzy polegli podczas pełnienia misji wojskowych poza granicami kraju)

STAŃCIE DO APELU!
POLEGLI W WALCE O POKÓJ!
Rodacy! Niech rozsiane po całej Polsce i świecie znane i bezimienne mogiły
żołnierzy polskich będą świadectwem dziedzictwa tradycji i czynów ojców naszych oraz
naszej pamięci i tożsamości.
CHWAŁA BOHATEROM!
CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!

