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Rozkaz specjalny L.1/2011
Druhny i Druhowie
Spotykamy się jak co roku na Forcie VII. W miejscu, gdzie okupant utworzył
w 1939 roku pierwszy na ziemiach polskich niemiecki nazistowski obóz zagłady,
a następnie obóz przejściowy dla ludności. Więziono tu i tracono przedstawicieli
wielkopolskiej

inteligencji,

zaangażowanych

w

polskim

życiu

społecznym

i politycznym, uczestników powstania wielkopolskiego, patriotów będących członkami
wpływowych polskich środowisk Poznania podejrzewanych o antyniemiecką
działalność polityczną lub wojskową. W miejscu tym poniosło śmierć ok. 20 tysięcy
Wielkopolan. Obóz w Forcie VII zasłynął, jako szczególne miejsce kaźni. Stosowano
wobec więźniów bezwzględny terror w najbrutalniejszych formach. Uwięzieni w nim
Polacy byli rozstrzeliwani, torturowani, wieszani, zrzucani ze schodów lub umierali
z powodu ciężkich warunków panujących w celach więziennych.
W tym szczególnym miejscu do Apelu Pamięci stają dziś członkowie Szarych
Szeregów oraz harcerze i instruktorzy wielu pokoleń, aby uczcić w ten sposób
męczeńską śmierć

harcmistrza

Floriana

Marciniaka

i

grupy

wielkopolskich

instruktorów, którzy podczas II wojny światowej byli tutaj więzieni i bestialsko
zamordowani po przewiezieniu do obozu w Gross Rosen.
Dlatego my, kilka pokoleń harcerzy Chorągwi Wielkopolskiej ZHP, w wielkiej
zadumie i z honorem chylimy głowę przed tymi, którzy w ciężkich czasach
hitlerowskiej okupacji byli wierni Bogu, Ojczyźnie, ideałom i nie wahali się oddać dla
Polski tego, co mieli najcenniejsze, swojego młodego życia. Bohaterstwo harcmistrza
Floriana Marciniaka i jego współtowarzyszy na zawsze zapisane zostało na kartach

jakże zawiłej polskiej historii. Niech postać pierwszego Naczelnika Szarych
Szeregów będzie dla naszego pokolenia wzorem do naśladowania
Stając dzisiaj w harcerskim szeregu do apelu, składamy wiązanki kwiatów pod
tablicą Floriana Marciniaka na Forcie VII oraz pod ścianą śmierci Fortu VII.
Obiecujemy, że pamiętać będziemy o bohaterach tamtych czasów. Pamiętajmy,
aby znicz pamięci w naszych sercach nigdy nie zgasł.
W tym szczególnym dniu „Pamięci Chorągwi Wielkopolskiej” uznając ogromną
wiedzę i zasługi w zakresie kultywowania pamięci o członkach Szarych Szeregów,
upamiętnianie postaci pierwszego Naczelnika Szarych Szeregów hm. Floriana
Marciniaka oraz jego wyjątkową postawę patriotyczną i obywatelską przyznaję
phm. Kazimierzowi Kwiatkowskiemu stopień harcmistrza.
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