
MIEJSCA PAMIĘCI

Pamięci pomordowanych (fragment artykułu z „Gazety 
Myślenickiej” z 6 października 2000 roku) 

Do uroczystości odsłonięcia tablicy przy wejściu do budynku 
Komendy Policji w Myślenicach, która odbyła się 10 listopada, 
przygotowywano się już od dawna (…) Odsłonięcia tablicy 
dokonała z ogromną radością i wzruszeniem córka kpt. Jurczaka 
– Hanna Gucwińska. Przypomniała, że jej ojciec mógł się jeszcze 
uratować, ale jako zwierzchnik odpowiedzialny za los 
powierzonych mi pod komendę żołnierzy czuł się za nich 
odpowiedzialny i nie chciał, ani nie potrafił ich opuścić. 
Krótkie, serdeczne przemówienia, salwa honorowa, kwiaty 
i listopadowa mgła zbudowały niepowtarzalny nastrój tej 

Po niedzielnej mszy świętej (msza miała miejsce 24 września 
2000 – przyp. A. M.)  w kościółku św. Jakuba odbyła się 
skromna i cicha uroczystość wmurowania w Pomnik Nieznanego 
Żołnierza tablicy upamiętniającej synów ziemi myślenickiej 

Tablice ufundował starosta Ignacy Paniak wraz z synem 
Adamem, wywiązując się z obietnicy danej rodzinom katyńskim 
oraz nieżyjącemu już dr Adamowi Czajce. Płytę poświecił ksiądz 
dziekan Karol Jarosz, a odsłonięcia dokonał Jan Brzeziński, 
syn zamordowanego w Katyniu Jana Dunin-Brzezińskiego. 

Tablicę podpisano słowami Jana Pawła II – Naród, który 
zapomina o swojej historii jest skazany na zagładę. Listę 
19 myśleniczan zamordowanych przez komunistów poprzedza napis 
„Golgota Wschodu, 1940-2000, 60 lat, Ofiarom Mordu, Katyń – 

– ofiar Golgoty Wschodu. 

Charków – Miednoje”.

Pamięci Piotra Jurczaka (fragment artykułu z „Gazety 
Myślenickiej” z 22 listopada 1998 roku) 

uroczystości.

Tablica wmurowania w Pomnik Nieznanego Żołnierza w 2000 roku, upamiętniająca 
myślenickie ofiary zbrodni katyńskiej obok kościoła pw. św. Jakuba w Myślenicach

Tablica poświęcona pamięci Piotra Jurczaka przy wejściu 
do budynku Komendy Policji w Myślenicach odsłonięta w 1998 roku

Symboliczny grób ofiary zbrodni katyńskiej 
ppłk. Jana Dunin-Brzezińskiego w grobowcu 

rodzinnym na cmentarzu obok kościoła 
pw. św. Jakuba w Myślenicach

Tablica poświęcona funkcjonariuszom 

Policji Państwowej – Władysławowi Sudrowi 

i Józefowi Sudrowi w kościele 

pw. Św. Brata Alberta w Myślenicach

Symboliczny grób prof. Zygmunta Szantrocha 
w grobowcu rodzinnym na cmentarzu 

obok kościoła pw. św. Jakuba w Myślenicach

Pomnik stojący obok Dębu Pamięci poświęconemu 

Stanisławowi Pazganowi, znajdujący się przy 

Zespole Szkół – Małopolskiej Szkoły Gościnności 

im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach 

Dąb Pamięci poświęcony 
Błażejowi Hanuszkowi posadzony obok 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Krzczonowie


