Trzcińsko-Zdrój nasza mała ojczyzna

Poświęcenie urny z prochami z Miednoje -1991 rok
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{youtube}PucfPdzSNCo{/youtube} W 1991 roku 10 listopada w przed dzień 73 rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości w Trzcińsku-Zdroju odbyła się wyjątkowa i podniosła uroczystość
upamiętniająca to wydarzenie. Na cmentarzu komunalnym w Trzcińsku-Zdroju odsłonięto urnę z ziemią,
z grobów w miejscowości Miednoje, w której zamordowano ponad 6 tysięcy polskich policjantów. Dlatego
też, nie przypadkowo ta urna została złożona u stóp pomnika poświęconego ku czci żołnierzy poległych
podczas wyzwalania naszych ziem. Uroczystość rozpoczęto o godz. 14.00 w wypełnionym po brzegi
kościele parafialnym w Trzcińsku-Zdroju, gdzie odbyła się uroczysta Msza Święta za ojczyznę. Następnie
mieszkańcy oraz poszczególne delegacje przeszły w pochodzie na cmentarz, gdzie odbyła się część
oficjalna. Uroczystość na cmentarzu rozpoczęła się od odegrania hymnu państwowego przez trzcińską
orkiestrę dętą. Następnie głos zabrał ówczesny Burmistrz Trzcińska-Zdroju Czesław Hinz, który w kilku
słowach opowiedział o tej jednej z największych tragedii w dziejach Polski: &bdquo;W Miednoje wiosną
1940 NKWD strzałem w tył głowy zamordowało 6295 policjantów, żandarmów, oficerów Korpusu Ochrony
Pogranicza, żołnierzy Wojska Polskiego, których przywieziono tu z obozu w Charkowie i Ostaszkowie. Po
50 latach od tej zbrodni, pozwolono Polakom postawić tam brzozowe krzyże i zaczęto ekshumować
pierwsze ciała.&rdquo; Następnie głos zabrał komisarz policji z Komendy Rejonowej z Chojny, który
odczytał akt odsłonięcia. Prochy oraz urnę poświęcił ówczesny proboszcz trzcińskiej parafii ks. kanonik
Mieczysław Żołędziejewski. Urna została wykonana z mosiądzu, w kształcie pocisku armatniego. W
środku została umieszczona ziemia z grobów pomordowanych i oryginał aktu odsłonięcia urny. Prochy
policjantów przywiozła z Miednoje do Trzcińska-Zdroju pani Maria Czubko ze Strzeszowa, której ociec,
jako starszy sierżant polskiej policji zginał właśnie tam. Następnie przedstawiciele poszczególnych
delegacji oraz mieszkańcy złożyli wiązanki kwiatów. W uroczystości uczestniczyły delegacje: urzędu
miasta i gminy, policji, kombatanci oraz mieszkańcy Trzcińska-Zdroju Na amatorskim filmie z tej
uroczystości, zapewne wielu z Was pozna swoje twarze, swoich znajomych, a szczególnie tych, których
już nie ma między nami. Cały Film (trwający ok. 1godz i 15 min) w powiększeniu można zobaczyć
klikając TUTAJ.
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