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Uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej
poległych funkcjonariuszy Policji Państwowej
Ziemi Mieleckiej – Mielec, 17 września 2020
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17 września 2020 r. przed siedzibą Komendy Powiatowej Policji w Mielcu odbyła
się uroczystości odsłonięcia tablicy upamiętniającej poległych funkcjonariuszy Policji
Państwowej Ziemi Mieleckiej zamordowanych przez Sowietów w latach 1939-1940.

Umieszczoną na fasadzie budynku miejscowej komendy tablicę odsłonili komendant
powiatowy policji podinspektor Jacek Juwa oraz potomkowie zamordowanych: córka
przodownika Stanisława Krawczyka - Kamila Rusek i wnuk starszego posterunkowego Piotra
Wronowskiego -policjant ze Szczecinka Michał Wronowski. Poświęcenia dokonali ks. prałat
dr Bogusław Połeć i kapelan policji ks. Marek Buchman. 
Na  tablicy umieszczono nazwiska 34 policjantów w stopniu od posterunkowego do
nadkomisarza, zamordowanych przez Sowietów w latach 1939-1940 w Twerze (wtedy
Kalininie), potem zostali pochowani w Miednoje, a także w innych miejscach na Wschodzie.
Inicjatorem upamiętnienia była policja, w ten sposób chciała upamiętnić swoich kolegów, którzy
ponieśli ofiarę życia na ołtarzu ojczyzny.  Tablicę ufundował Instytut Pamięci Narodowej Oddział
w Rzeszowie. 
 
Na podstawie badań i kwerend archiwalnych IPN, można stwierdzić, że z terenu obecnego
Podkarpacia wywodziło się ponad 700 ofiar zbrodni katyńskiej, 1/3 spośród nich stanowią
policjanci. Wiosną 1940 roku w siedzibie NKWD w Twerze zamordowano ok. 6300 polskich
policjantów, żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza, Żandarmerii Wojskowej i
funkcjonariuszy Straży Więziennej.
 
W uroczystości w Mielcu udział wzięli m.in. potomkowie policjantów, których nazwiska widnieją
na odsłoniętej tablicy, dr Ewa Leniart - wojewoda podkarpacki, Władysław Ortyl - marszałek
województwa podkarpackiego, dr Dariusz Iwaneczko - dyrektor oddziału IPN w Rzeszowie dr
Piotr Szopa - naczelnik OBUWiM IPN w Rzeszowie, nadinspektor Henryk Moskwa - podkarpacki
komendant policji, Jerzy Skrzypczak - dyrektor Muzeum Regionalnego w Mielcu, Adam
Matuszek - przedstawiciel Komitetu Katyńskiego, mieszkańcy Mielca i zaproszeni goście. 
 
Fot. Katarzyna Gajda-Bator
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