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W Skomielnej Białej odsłonięto tablicę pamięci
ofiar zbrodni katyńskiej
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W Skomielnej Białej (pow. myślenicki) 13 września 2020 r. upamiętniono ofiary zbrodni
katyńskiej. W uroczystościach, które rozpoczęła msza św. w kościele św. Sebastiana wzięli
udział – dyrektor krakowskiego IPN dr hab. Filip Musiał oraz naczelnik Biura Upamiętniania
Walk i Męczeństwa w Krakowie dr Maciej Korkuć.

Po nabożeństwie odsłonięta została, ufundowana przez krakowski IPN, tablica poświęcona
oficerom Wojska Polskiego, Policji Państwowej i Korpusu Ochrony Pogranicza.

Na tablicy zostali upamiętnieni: posterunkowy Józef Łopata, ppłk Wojciech Wójcik i por.
Andrzej Wólczyński. Józef Łopata urodził się w Skomielnej Białej i pełnił funkcję
posterunkowego w Kraśniczynie. Wojciech Wójcik we wrześniu 1939 r. dowodził 1. Pułkiem
Piechoty KOP, broniąc pobliskiej Wysokiej i Jordanowa, a jego sztab znajdował się w
Skomielnej Białej. Andrzej Wólczyński był oficerem 78. Pułku Piechoty w Baranowiczach –
ze Skomielną związana była jego najbliższa rodzina.

Organizatorami uroczystości byli: krakowski IPN oraz Komitet Społeczny im. św. Sebastiana
w Skomielnej Białej, a patronował im wojewody małopolski. Ceremonię uświetniła
Kompania Reprezentacyjna Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu oraz
orkiestra wojskowa. Pierwotnie uroczystości planowano na kwiecień (13 kwietnia przypada
Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej), ale z powodu epidemii koronawirusa zostały
odwołane.
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