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„POLICYJNY ZNAK PAMIĘCI” 
na terenie Rzymskokatolickiej Matki Bożej Fatimskiej  

w Katowicach – Piotrowicach, przy ul. Bukszpanowej 26 
 
 
Dnia, 22 lutego 2017 roku na spotkaniu roboczym w Urzędzie Miasta w Katowicach 

zawiązała się grupa inicjatywna. Celem tej grupy jest umieszczenie na terenie Parafii Matki Bożej 
Fatimskiej w Katowicach - Piotrowicach, pod krzyżem przydrożnym z figurą Matki Bożej 
Fatimskiej, patronki parafii, tablicy pamiątkowej, która ma upamiętniać martyrologię śląskich 
policjantów, którzy w latach 1922 - 1939 pełnili służbę na terenie Katowic, a podczas II wojny 
światowej stali się ofiarami zbrodni, określanej dziś mianem „Zbrodni Katyńskiej”. 

W skład grupy inicjatywnej weszli: 
 Wiceprezydent Miasta Katowice Mariusz Skiba, 
 Ks. Proboszcz Grzegorz Węglorz, 
 Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. Teresa 

Bracka, 
 Członek Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. 

Grzegorz Grześkowiak 
 Adiunkt Muzeum Historii Katowic w Katowicach Jerzy Dolinkiewicz. 

Okazją do powstania tego „policyjnego znaku pamięci” jest przypadająca w roku 2017 
- 95. rocznicy utworzenia Policji Województwa Śląskiego i powrotu części górnego Śląska do 
Polski 1922 – 2017. Głównym organizatorem, na terenie Katowic, jest Zarząd Ogólnopolskiego 
Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. z/s w Katowicach. Ogólnopolskie Stowarzyszenie 
Rodzina Policyjna 1939 r.  działa w obszarze wynikającym ze statutu i pragnie upamiętniać ofiary 
Zbrodni Katyńskiej.  

Najważniejszym punktem obchodów 95. rocznicy utworzenia Policji Województwa 
Śląskiego i powrotu części górnego Śląska do Polski 1922 - 2017, były uroczystości w dniu  
09 czerwca 2017 roku na Placu Sejmu Śląskiego w Katowicach, poprzedzone Mszą Św.  
w katowickiej Archikatedrze Chrystusa Króla, której przewodniczył Ksiądz Biskup Marek Szkudło. 

Tablica ta, w bardzo znaczący sposób, ma się przyczynić do budowy etosu zawodu 
policjanta jak i stanowić swoiste spoiwo miedzy tragiczną historią, a współczesnością formacji 
jaką  jest Policja. 

 
 



 
Wybranie miejsce na jej umieszczenie nie jest przypadkowe. Bliskość Szkoły Policji  

w Katowicach oraz pełny dostęp dla osób pragnących się pomodlić, złożyć kwiaty, zapalić znicze 
pamięci. 

Przykładowo inne „policyjne znaki pamięci” jak: „Grób Policjanta Polskiego” czy 
„Obelisk ku czci śląskich policjantów pomordowanych na wschodzie wiosną 1940 roku” znajdują 
się na terenach wewnętrznych katowickich jednostek Policji (Komeda Wojewódzka Policji oraz 
Szkoła Policji) i są dostępne dla rodzin, chcących swoim bliskim, którzy zostali na „nieludzkiej 
ziemi” zapalić znicz czy złożyć wiązankę kwiatów, tylko z okazji świąt państwowych i wydarzeń 
patriotycznych. 

Ten „policyjny znak pamięci” będzie stanowił ważny element w kształtowaniu  
i wychowywaniu młodego pokolenia Polaków, w duchu wartości chrześcijańskich, patriotyzmu  
i szacunku dla Ojczyzny. 

Odsłonięcie i poświęcenie Tablicy Pamiątkowej, odbędzie się w środę,   08 listopada 
2017 roku po Mszy św.  godz. 12.00. Wydarzanie to będzie stanowić zakończenie obchodów 95. 
rocznicy utworzenia Policji Województwa Śląskiego i powrotu części górnego Śląska do Polski 
1922 - 2017, które są organizowane od kwietnia 2017 roku. 

Koszt Tablicy Pamiątkowej oraz jej umieszczenia pod krzyżem zostanie pokryty  
z budżetu miejskiego Katowic. 

 
Grzegorz Grześkowiak     


