Poznań, 21 lutego 2015 roku.

Druhny i Druhowie
Jak co roku spotykamy się w Muzeum Martyrologii Wielkopolan na terenie Fortu VII.
Miejscu szczególnym na mapie Wielkopolski, gdzie okupant stworzył pierwszy na ziemiach
polskich obóz koncentracyjny. To tutaj przeprowadzono pierwszą w dziejach ludzkości
eksterminację ludności cywilnej za pomocą gazu. Więziono tu i tracono wielkopolską inteligencję
podejrzewaną o antyniemiecką działalność polityczną lub wojskową.
Dobitnie o tym mówi napis na jednym z kamieni umieszczonych na terenie obozu: „…Jak
kwiaty na ściętej łące kładło się tu życie więźniów…”
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
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II wojny światowej byli tutaj więzieni i bestialsko zamordowani po przewiezieniu do obozu w
Gross Rosen.
Dlatego my, młode pokolenie Polaków w ten lutowy dzień w wielkiej zadumie
i z honorem chylimy głowy 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
zostało zapisane na kartach jakże zawiłej polskiej historii.
Rok 2015 jest szczególnym rokiem w życiorysie Floriana Marciniaka. To właśnie
w tym roku przypada 100 rocznica jego urodzin. To przed stu laty 4 maja 1915 roku
w Gorzycach przyszedł na świat, jako szóste z dziesięciorga dzieci Pawła i Wiktorii. Z tej okazji
w dniach 1 – 3 maja zorganizowane zostaną uroczystości harcerskie na terenie Gorzyc,
Czempinia i Kościana.

Dzisiaj stając w harcerskim szeregu do apelu, zapalamy znicze i składamy wiązanki
kwiatów pod ścianą śmierci Fortu VII. Pamiętajmy, aby znicz pamięci w naszych sercach nigdy
nie zgasł i nie została zatarta pamięć o ich bohaterskiej postawie. Przenieśmy do teraźniejszości
najlepsze wzory postaw i patriotyzmu.
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