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Promocja książki o żołnierzach Korpusu Ochrony Pogranicza i
Straży Granicznej – ofiarach Zbrodni Katyńskiej
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20.04.2017

W środę 19 kwietnia br. w Centrum Edukacyjnym Instytutu Pamięci
Narodowej w Białymstoku odbyła się promocja książki pt. ”Żołnierze
Korpusu Ochrony Pogranicza i Straży Granicznej – ofiary Zbrodni
Katyńskiej”. Współtwórcami książki są funkcjonariusze, którzy na co
dzień związani są ze Strażą Graniczną.

Książka przypomina o ofiarach Zbrodni Katyńskiej, którzy w tym czasie służyli w Korpusie
Ochrony  Pogranicza  i  w  Straży  Granicznej.  Publikacja  powstała  dzięki  pasji  i
zaangażowaniu  autorów,  którzy  dotarli  do  wielu  nieznanych  wcześniej  archiwaliów i
zbiorów rodzinnych.  Książka zawiera obszerne biogramy, zdjęcia,  listy i  wspomnienia
dotyczące wybranych bohaterów. Szczegółowo przedstawia obraz pogranicza, strukturę
stacjonujących tam oddziałów, ich dyslokację, historię obu formacji, ale także jednostkowe
losy  obrońców.  Bogata  dokumentacja,  zestawiona  z  imienną  listą  pomordowanych,
pozwala  zdać  sobie  sprawę  z  faktu  jaką  stratą  dla  naszego  życia  społecznego  była
Zbrodnia Katyńska.

W spotkaniu udział  wzięli  m.in.  dr  Izabella Sariusz –  Skąpska prezes Federacji  Rodzin
Katyńskich  i  redaktor  serii  „Biblioteka  Katyńska”,  w  której  opublikowano  książkę,
współautorzy publikacji funkcjonariusze z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej st. chor.
szt.  SG  Agnieszka  Markiewicz-Cybulska  (prezes  Stowarzyszenia  Rodzina  Katyńska  w
Białymstoku) i ppłk SG Jan Nikołajuk, z Morskiego Oddziału Straży Granicznej mjr SG Artur
Ochał, z Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie st. chor. szt. SG Edward Milewski
oraz zaproszeni goście. W imieniu Komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w
promocji książki uczestniczył zastępca komendanta płk SG Stanisław Supiński.

Honorowy patronat  nad  Wydawnictwem sprawował  Sekretarz  Stanu  w Ministerstwie
Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  Pan  Jarosław  Zieliński.  Spotkanie  promocyjne
zostało zorganizowane przez Podlaski Oddział Straży Granicznej, Stowarzyszenie Rodzina
Katyńska, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku oraz Archiwum i Muzeum
Archidiecezjalne w Białymstoku.

Opinię na temat wydawnictwa można znaleźć na stronie narodowego Centrum Kultury
( n c k . p l )  p o d  a d r e s e m :
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