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JAROCIN - ODSŁONIĘTO OBELISK KU CZCI POMORDOWANYCH
POLICJANTÓW
Przed Komendą Powiatową Policji w Jarocinie odbyła się uroczystość odsłonięcia pomnika ku czci
policjantów pomordowanych w okresie II wojny światowej. W uroczystościach udział wzięli m.in.
Dyrektor Biura Historii i Tradycji KGP oraz Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu.
Wyjątkowa uroczystość odbyła się 24 kwietnia br. w o godz. 10.00 przed Komendą Powiatową Policji w Jarocinie. Tego dnia
nastąpiło odsłonięcie obelisku poświęconego pamięci funkcjonariuszy Policji Państwowej Ziemi Jarocińskiej, którzy w okresie
II wojny światowej zginęli z rąk okupantów.
W uroczystości udział wzięli licznie zaproszeni goście, w tym: Dyrektor Biura Historii i Tradycji komendy Głównej Policji
nadkom. Krzysztof Musielak, Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu insp. Piotr Mąka, starosta powiatu jarocińskiego Lidia
Czechak, przedstawiciele służb mundurowych – wojska i straży pożarnej, samorządowcy, przedstawiciele instytucji i
organizacji współpracujących z Policją, uczniowie klas policyjnych woj. wielkopolskiego. Obecne były również rodziny
policjantów, którzy zginęli tragiczną śmiercią podczas okupacji i zostali upamiętnieni na tablicy obelisku – Roman Binkowski
wraz z żoną, Zenon Dominiczak z siostrą Wiesławą oraz Beata Jóźwiak.
Odsłonięcia pamiątkowego obelisku dokonali Dyrektor Biura Historii i Tradycji KGP nadkom. Krzysztof Musielak, Komendant
Wojewódzki Policji w Poznaniu insp. Piotr Mąka, Starosta Jarociński Lidia Czechak i Komendant Powiatowy Policji w Jarocinie
insp. Krzysztof Rzepczyk. Uczestniczący w uroczystości po odsłonięciu obelisku, złożyli przy nim okolicznościowe wiązanki.
Modlitwę w intencji zamordowanych oraz ich rodzin odmówił kapelan jarocińskiej Policji ks. prałat Dariusz Matusiak, który
poświęcił obelisk.
Podczas okolicznościowych przemówień, przybyły z Komendy Głównej Policji nadkom. Krzysztof Musielak odczytał
okolicznościowy adres Komendanta Głównego Policji generalnego inspektora Jarosława Szymczyka, skierowany do
zgromadzonych na uroczystości osób.
W swoim przemówieniu insp. Piotr Mąka, Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu przypomniał o wyjątkowej historii
policjantów II RP. Niedawno minęła bowiem rocznica pomordowania polskich żołnierzy w sowieckich i hitlerowskich obozach
kaźni.
O tragicznych losach funkcjonariuszy PP mówiła także Lidia Czechak, która przypomniała, jak ważna jest pamięć i dbałość o
historię, zwłaszcza w tych lokalnych społecznościach.
Obelisk odsłonięty przy KPP w Jarocinie jest jedynym obiektem pamięci na terenie powiatu jarocińskiego przypominającym o
tym, że podczas wojny walczyli i ginęli także policjanci. Obiekt martyrologii funkcjonariuszy PP zamordowanych przez NKWD i
Niemców.
Agnieszka Zaworska/MŚ
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