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WZRUSZAJĄCE SPOTKANIE W KOMENDZIE WOJEWÓDZKIEJ
POLICJI WE WROCŁAWIU W RAMACH PROGRAMU OCALAMY
PAMIĘĆ
Data publikacji 02.05.2022

Przekazanie ziemi katyńskiej było punktem kulminacyjnym spotkania, do którego doszło przed
kilkoma dniami w gmachu przy Podwalu 31-33 z inicjatywy Komendanta Wojewódzkiego Policji
we Wrocławiu. Spotkanie zorganizowane przez policjantów i pracowników Komendy Wojewódzkiej
Policji oraz Instytut Pamięci Narodowej we Wrocławiu, a także Dolnośląski Urząd Wojewódzki,
było kolejnym etapem współpracy w ramach programu Ocalamy Pamięć, który ma na celu
uhonorowanie osób walczących o wolność naszej Ojczyzny. W Komendzie Wojewódzkiej Policji
tego dnia gościły rodziny przedwojennych policjantów, zamordowanych w sowieckich katowniach
w 1940 roku przez funkcjonariuszy zbrodniczego totalitaryzmu.
Funkcjonariusze z Dolnego Śląska stale przypominają o losach swoich przodków służących w czasach II Rzeczpospolitej.
Razem z instytucjami zajmującymi się tematyką upamiętniania czynów i osób odpowiedzialnych za naszą wolność i
niepodległość, organizują wydarzenia mające na celu przypomnienie o tych, którzy już odeszli, a którym zawdzięczamy
tak wiele. Jednym z takich wydarzeń było spotkanie, zorganizowane przed kilkoma dniami w Izbie Pamięci im. nadkom.
PP Piotra Jurczaka.
Przygotowane zostało przez policjantów i pracowników Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu we współpracy z
Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim oraz Instytutem Pamięci Narodowej. Uczestniczyły w nim rodziny policjantów,
którzy zostali zamordowani przez NKWD w radzieckim Kalininie (dziś Twer), a następnie pochowani w zbiorowych
mogiłach w Miednoje. Przedwojenni funkcjonariusze, dla których służba dla ojczyzny była najwyższą wartością, stracili
swoje życie właśnie dlatego, że byli Polakami oraz policjantami, swoistą elitą ówczesnej Rzeczpospolitej. Władze
radzieckie, wiedząc o tym, postanowiły ich usunąć, aby w zarodku stłamsić możliwe działania przeciw swojemu
zbrodniczemu systemowi.
Jednak pamięć o tych, którzy zginęli, cały czas trwa. Podczas upamiętniającego ich spotkania rodzinom policjantów
została przekazana ziemia właśnie z miejsc, gdzie zginęli ich przodkowie. Przywiózł ją kilkukrotny Komandor Rajdu
Katyńskiego i jednocześnie członek Stowarzyszenia Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński płk. prof. dr hab. inż.
Mieczysław Struś, który również opowiedział o swoich podróżach w strony naznaczone krwią Polaków. Oprócz niego w
spotkaniu brał udział Naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętnienia Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej pan
Wojciech Trębacz oraz pracownicy IPN pani Sylwia Krzyżanowska oraz pan Przemysław Mandela. Uczestnikami byli
również ksiądz kapelan mjr. Piotr Rokita, st. szer. Tomasz Rożniatowski z I Pułku Saperów z Brzegu, pani Alicja Kluz

oraz pan Piotr Kacprzyński z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939, a przede wszystkim
przedstawiciele rodzin poległych policjantów: asp. Aleksandra Kacprzyńskiego, przod. Antoniego Kamińskiego, post. Jana
Smółki, post. Wincentego Waldmana, przod. Franciszka Draguły i post. Jana Szuwarta.
Przekazanie ziemi było niezwykle wzruszającym momentem dla wszystkich osób obecnych na spotkaniu. Swoje słowa
do obecnych, w imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu nadinsp. Dariusza Wesołowskiego, przekazał
Naczelnik Wydziału Prezydialnego kom. Arkadiusz Majcherek. Przypomniał, że dzisiejsza Policja nie byłaby tym, czym
jest, gdyby nie poświęcenie tych, którzy budowali ją przed stu laty. I dlatego właśnie trzeba wspominać ich dokonania,
biorąc udział w takich programach jak Ocalamy Pamięć, w których stale uczestniczą dolnośląscy funkcjonariusze oraz
pracownicy Policji.
Osoby zainteresowane bohaterami, o których pamięć staramy się ocalić, zapraszamy na stronę internetową TUTAJ.
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