
Apel Pamięci 

Z OKAZJI GMINNEGO DNIA STRAŻAKA 

Stajemy dziś do apelu na „Gminnej Uroczystości Dnia 

Strażaka” przed strażnicą Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Kochanówce w dniu 10 czerwca 2019 roku w drugi dzień 

święta - Zesłania Ducha Świętego tradycyjnie nazwanego - 

Zielonymi Świętami , aby uczcić pamięć wszystkich, którzy 

współtworzyli Ochotniczą Straż Pożarną, rolników, żołnierzy , 

bohaterów społeczności lokalnej oraz  Państwa Polskiego.  

Pamiętamy również, że 40. lat temu nasz wielki rodak 

papież Polak Jan Paweł II odwiedził naszą ojczyznę w 

pierwszej  pielgrzymce – nadziei i solidarności, która 

zapoczątkowała zmiany w naszym kraju. 

Nie możemy również zapomnieć, że dnia 10 kwietnia 

2010 roku w naszej najnowszej historii doszło do największej 

tragedii – katastrofy Smoleńskiej w której zginęło 96 osób 

wśród nich Prezydent RP Śp. Lech Kaczyński z małżonką 

Marią Kaczyńską, ostatni prezydent RP na uchodźctwie 

Ryszard Kaczorowski, wicemarszałkowie Sejmu i Senatu, 

grupa parlamentarzystów wśród nich Poseł na Sejm RP syn  

Ziemi Lipskiej - Edward Wojtas, dowódcy wszystkich 

rodzajów Sił Zbrojnych RP, pracownicy Kancelarii 

Prezydenta, szefowie instytucji państwowych, duchowni, 

przedstawiciele ministerstw, organizacji kombatanckich i 

społecznych oraz osoby towarzyszące, stanowiący delegację 

polską na uroczystości związane z obchodami 70. rocznicy 

zbrodni katyńskiej, a także załoga samolotu. 

Wołam żołnierzy, kombatantów polskich ze wszystkich 

frontów II wojny światowej , bohaterów Podziemnego 

Państwa Polskiego  i powojennego podziemia 

niepodległościowego , którzy do końca pozostali wierni  idei 

wolności i niepodległości. 



STAŃCIE DO APELU ! 

CHWAŁA BOHATEROM ! 

Wzywam bohaterskich żołnierzy oddziałów partyzanckich 

Armii Krajowej , Batalionów Chłopskich  i innych formacji 

zbrojnych walczących o wolną i niepodległą Polskę, którzy 

działali na tych terenach dla , których dewiza Bóg – Honor -   

Ojczyzna  była cenniejsza niż własne życie. 

 

STAŃCIE DO APELU ! 

CHWAŁA BOHATEROM ! 

Wzywam druhów ; Mariana Kaima ,który poniósł śmierć 

podczas akcji gaszenia pożaru , niosąc pomoc mieszkańcom 

,niech jego czyn pozostanie na zawsze w naszej pamięci. 

 Władysława Wojtasa , który wsławił się bohaterskim czynem 

podczas II wojny światowej , doprowadzając do uwolnienia 

więźnia z obozu koncentracyjnego . 

…Wajsa nauczyciela - założyciela Szkoły Podstawowej w 

Kochanówce więźnia obozu koncentracyjnego 

STAŃCIE DO APELU ! 

CHWAŁA DRUCHOM ! 

Wzywam wszystkich rolników z miejscowości 

Kochanówka , Krzyżanówka , Dębowe Pole gminy Sienno i 

powiatu lipskiego, którzy oprócz ciężkiej pracy na roli , 

brali czynny udział w walce na rzecz wolnej i niepodległej 

Ojczyzny. 

STAŃCIE DO APELU ! 



CHWAŁA BOHATEROM ! 

Wzywam druhów; założycieli ,prezesów i naczelników 

 Jana Giemzę  

Antoniego Wajsa 

Bolesława Listka 

Antoniego Wojtasa 

Wacława Fryźla     
Władysława Wojtasa 

Jana Norowskliego 

  oraz wszystkich, którzy odeszli na wieczną wartę, 

działających w Ochotniczej Straży Pożarnej w Kochanówce w 

okresie i po II wojnie światowej do czasów obecnych.  

 

 

 

 

 

 

 

STAŃCIE DO APELU ! 

CHWAŁA Druhom ! 

Wzywam księży; mjr  Stanisława Domańskiego , Kapelana 

Oddziałów Partyzanckich Armii Krajowej oraz Księdza Jana 

Trojnara  ,  którzy zostali w bestialski sposób zamordowani 

przez funkcjonariuszy urzędu bezpieczeństwa, będąc do 

końca wiernym Bogu , Wierze i Ojczyźnie  

STAŃCIE DO APELU ! 

ZGINĘLI ŚMIERCIĄ MĘCZEŃSKĄ ! 

 



Przywołuję do nas Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

Zwierzchnika Sił Zbrojnych ,Lecha Kaczyńskiego wraz z 

Małżonką ,Maria Kaczyńską oraz ostatniego Prezydenta 

Rzeczypospolitej na Uchodźctwie, Ryszarda Kaczorowskiego 

 

 

STAŃCIE DO APELU ! 

CHWAŁA BOHATEROM ! 

Wzywam Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego 

generała Franciszka Gągora, dowódcę Sił Powietrznych gen. 

pilota Andrzeja Błasika, dowódcę operacyjnego Sił Zbrojnych 

gen. Bronisława Kwiatkowskiego , Dowódcę Marynarki 

Wojennej admirała floty Andrzeja Korwetę dowódcę Wojsk 

Lądowych gen. broni Tadeusza Buka dowódcę Wojsk 

Specjalnych gen. Broni Włodzimierza Potasińskiego oraz 

dowódcę Garnizonu Warszawa gen. dyw. Kazimierza 

Gilarskiego 

 

STAŃCIE DO APELU ! 

CHWAŁA BOHATEROM ! 

Przywołuje Biskupa Polowego Wojska Polskiego gen. Broni 

Tadeusza Płoskiego , Prawosławnego Ordynariusza Wojska 

Polskiego gen. dyw. Mirona Chodakowskiego oraz pełniącego 

obowiązki Naczelnego Kapelana Ewangelickiego Wojska 

Polskiego ks. gen. bryg. Adama Plicha 

STAŃCIE DO APELU ! 



CHWAŁA BOHATEROM ! 

Wołam wszystkich, w tym Posła na Sejm RP Edwarda 

Wojtasa, którzy w tragiczny poranek 10 kwietnia 2010 roku 

zginęli w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem , w drodze na 

obchody rocznicy Zbrodni Katyńskiej. Wiernie pracowaliście 

dla Polski i zginęliście , wypełniając patriotyczny obowiązek. 

Pamięć o waszej służbie dla Ojczyzny i tragicznej śmierci 

pozostanie na zawsze w sercach rodaków ! 

STAŃCIE DO APELU ! 

CHWAŁA BOHATEROM ! 

Do was się zwracam , potomni !! Zachowajcie na zawsze w 

waszych sercach pamięć o wszystkich rodakach , ,którzy 

złożyli życie na Ołtarzu Ojczyzny.  

Niech ich postacie i czyny , utrwalone w historii narodowej i 

tradycji oręża polskiego będą dla nas  i przyszłych pokoleń 

Polaków przykładem patriotyzmu i miłości do Ojczyzny oraz 

gotowości służenia Jej w potrzebie. 

CHWAŁA BOHATEROM ! 

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI ! 


