CENTRUM SZKOLENIA POLICJI
http://csp.edu.pl/csp/aktualnosci/4650,Na-Polskim-Cmentarzu-Wojennym-w-Miednoje-zaplonely-znicze-i-zabrzmial-Dzwon-Pa
mi.html
2021-01-15, 22:42

Strona znajduje się w archiwum.

NA POLSKIM CMENTARZU WOJENNYM W MIEDNOJE
ZAPŁONĘŁY ZNICZE I ZABRZMIAŁ DZWON PAMIĘCI
Data publikacji 11.11.2020

Oﬁcer Łącznikowy Policji w Federacji Rosyjskiej wraz z delegacją Ambasady RP w Moskwie
złożyła kwiaty i zapaliła znicze na Polskim Cmentarzu Wojennym w Miednoje.
Polski Cmentarz Wojenny w Miednoje położony jest ok. 30 km. od Tweru, w pobliżu
drogi do Petersburga, w miejscu, gdzie w 1991 roku odnaleziono zbiorowe mogiły
Polaków zamordowanych wiosną 1940 roku w Kalininie (Twer) na mocy decyzji
Biura Politycznego KC Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii Bolszewików
Związku Sowieckiego z 5 marca 1940 roku.
Na obszarze o łącznej powierzchni 1,7 ha zlokalizowano 25 zbiorowych mogił, w
których spoczywają szczątki ponad 6300 jeńców obozu specjalnego NKWD w
Ostaszkowie, głównie funkcjonariuszy Policji Państwowej i Policji Województwa
Śląskiego, Straży Granicznej i Straży Więziennej, żołnierzy i oﬁcerów Korpusu
Ochrony Pogranicza i innych formacji wojskowych, pracowników administracji
państwowej i wymiaru sprawiedliwości II Rzeczypospolitej, którzy po 17 września
1939 roku znaleźli się w sowieckiej niewoli.
Przełomowy dla budowy Polskiego Cmentarza Wojennego w Miednoje był rok 1995. Wówczas to, w ramach uzgodnień
polsko-rosyjskich, 25 marca w Smoleńsku podpisano dokument o budowie Polskich Cmentarzy Wojennych w Katyniu i
Miednoje. Elementem tegoż porozumienia była opracowana przez polskich geodetów mapa fragmentu lasu w Miednoje
z wyrysowanymi granicami przyszłego polskiego cmentarza wojennego. W kilka miesięcy później, 11 czerwca 1995
roku, został uroczyście wmurowany akt erekcyjny i poświęcony przez Ojca Świętego Jana Pawła II kamień węgielny pod
budowę cmentarza.
W oparciu o wyniki prac sondażowo-ekshumacyjnych została opracowana obszerna dokumentacja specjalistyczna, na
podstawie której Rada OPWiM rozpisała otwarty konkurs o zasięgu międzynarodowym na projekt zagospodarowania
przestrzennego terenu przyszłego cmentarza. Jury konkursu, w skład którego weszli m.in. przedstawiciele Federacji
Rodzin Katyńskich i Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 roku” w październiku 1996 roku wybrało projekt
koncepcyjny autorstwa artystów rzeźbiarzy Zdzisława Pidka i Andrzeja Sołygi.
W wyniku niemal dwuletnich starań, po negocjacjach i uzgodnieniach z kompetentnymi władzami rosyjskimi w Moskwie
i Twerze, Rada OPWiM – inwestor prac, reprezentujący Rząd RP – otrzymała od władz rosyjskich zatwierdzoną
dokumentację projektową, prawo dysponowania terenem oraz pozwolenie na budowę cmentarza. Prace realizacyjne
rozpoczęły się wiosną 1999 roku i trwały ok. 12 miesięcy. Wykonywały je polskie ﬁrmy – Budimex S.A. i Metalodlew
S.A. z Krakowa.
Centralnym elementem cmentarza jest ołtarz stanowiący rodzaj otwartej kaplicy, na którą składają się: ściana z
nazwiskami zamordowanych policjantów, ok. 9-metrowy centralny krzyż i podziemny dzwon, usytuowane na wprost

głównego wejścia na cmentarz, przy którym zlokalizowano dwa obeliski z godłem Rzeczypospolitej Polskiej. Za ołtarzem
znajduje się 25 zbiorowych mogił, na których postawiono wysokie, 8-metrowe krzyże. Wokół cmentarza biegnie aleja,
wzdłuż której umieszczono tabliczki inskrypcyjne z danymi osobowymi zamordowanych. Wszystkie elementy rzeźbiarskie
zostały wykonane z żeliwa.
2 września 2000 roku Polski Cmentarz Wojenny w Miednoje został uroczyście otwarty i poświęcony.
W tym roku obchodzimy 80. rocznicę Zbrodni Katyńskiej oraz 20. rocznicę otwarcia i poświęcenia Polskiego Cmentarza
Wojennego w Miednoje.
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