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WARSZTATY HISTORYCZNE "OKM 1940
OSTASZKÓW-KALININ-MIEDNOJE" W JAROSŁAWIU
Policjanci, pracownicy Policji, uczniowie szkół średnich, studenci a także przedstawiciele samorządu,
duchowieństwa i służb mundurowych wzięli udział w warsztatach historycznych "OKM 1940
Ostaszków-Kalinin-Miednoje". O Zbrodni Katyńskiej mówił Jarosław Olbrychowski z łódzkiego
Stowarzyszenia "Rodzina Policyjna 1939". Dyrektor Biura Historii i Tradycji Policji KGP nadkom.
Krzysztof Musielak zwracał uwagę na budowanie etosu policyjnej służby.
W dniu 9 maja 2018 r., w sali Akademickiego Centrum Kultury Studenckiej na terenie Państwowej Wyższej Szkoły
Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Br. Markiewicza w Jarosławiu odbyły się warsztaty historyczne „OKM 1940
Ostaszków-Kalinin-Miednoje”.
Warsztaty zainaugurowały obchody powiatowe 100-lecia postawania Policji Państwowej. W spotkaniu uczestniczyli policjanci
i pracownicy Policji, uczniowie jarosławskich szkół średnich, studenci a także przedstawiciele samorządu, parlamentarzystów,
służb mundurowych, stowarzyszeń, duchowieństwa.
Wśród zaproszonych gości był Dyrektor Biura Tradycji i Historii Policji KGP nadkom. Krzysztof Musielak a także Prezes
Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939” w Łodzi – Jarosław Olbrychowski. Towarzyszyli mu Szef Rady Doradców
Stowarzyszenia Józef Kuczka i asp. Anna Cieślik z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
W spotkaniu wziął udział Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie mł. insp. Henryk Moskwa, Wicestarosta Jarosławski
Józef Szkoła, Zastępca Burmistrza Miasta Jarosławia dr Dariusz Tracz, Prorektor ds. Studenckich PWSTE im. ks. Br.
Markiewicza w Jarosławiu dr inż. Ryszard Pukała, ks. prałat ppłk. Andrzej Surowiec oraz Przewodniczący Zarządu
Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w Rzeszowie asp. szt. Józef Bąk.
Na sali licznie zgromadzili się uczniowie jarosławskich szkół średnich, w tym klas mundurowych, a także studenci.
Komendant Powiatowy Policji w Jarosławiu p.o. mł. insp. Mariusz Rabka przywitał wszystkich zgromadzonych a także
podkreślał ogromne znaczeniu takich spotkań dla kształtowania postaw patriotycznych i edukacji.
Celem warsztatów było przede wszystkim przybliżenie organizacji, wyszkolenia i sposobu funkcjonowania Policji Państwowej
II RP – a także etosu służby. Prowadzący warsztaty Prezes Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939” w Łodzi - Jarosław
Olbrychowski, mówił o losach funkcjonariuszy Policji Państwowej, którzy w wagonach bydlęcych transportowani byli do
obozów specjalnych NKWD na terenie Ostaszkowa, Kalinina, Starobielska. To właśnie na przełomie 1939 roku i 1940 jeńcy
tych obozów, przetrzymywani byli w nieludzkich warunkach, m.in. w obozie w Ostaszkowie. Stamtąd trafiali do obozu w
Kalininie, gdzie strzałem w tył głowy, wykonywano na nich egzekucję. Potem przewożono ich ciała do miejscowości Miednoje,
gdzie grzebano ich w dołach śmierci.
Jarosław Olbrychowski wspomniał również o swoim dziadku, przodowniku Policji Państwowej Edwardzie Olbrychowskim, który
zginął w 1940 roku, na „nieludzkiej ziemi”. Uzupełnieniem przekazywanych informacji były unikatowe zdjęcia i dokumenty –
przedstawiające wyposażenie, umundurowanie a także prowadzenie zajęć edukacyjnych w szkołach policyjnych. W trakcie
tego wykładu uczestnicy warsztatów otrzymali pamiątkowe odznaki OKM 1940.
Nadkom. Krzysztof Musielak, Dyrektor Biura Historii i Tradycji Policji KGP mówił o budowaniu tożsamości formacji i etosie
służby. Wspomniał także o tym, jak ważne jest upowszechnianie wiedzy historycznej i przekazywanie jej najmłodszym

pokoleniom. Podkreślał, że kultywowanie tradycji i pełnienie służby zgodnie z zasadami etyki zawodowej, buduje
profesjonalną służbę na rzecz bezpieczeństwa ludzi.
Na zakończenie warsztatów Prezes Stowarzyszenia wręczył Certyfikat Ambasadora OKM 1940 Komendantowi
Wojewódzkiemu Policji w Rzeszowie mł. insp. Henrykowi Moskwie i Komendantowi Powiatowemu Policji w Jarosławiu p.o. mł.
insp. Mariuszowi Rabce. Wyróżnieni wydawnictwami książkowymi zostali również przedstawiciele samorządu - Wice Starosta
Józef Szkoła, Zastępca Burmistrza Miasta Jarosławia dr Dariusz Tracz i ks. parałat ppłk. Andrzej Surowiec.
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