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Uroczystości pogrzebowe kpt. Władysława Koby,
Jarosław – Przemyśl, 16–17 września 2016.
Obchody 77 rocznicy agresji Związku Sowieckiego
na Polskę i Dnia Sybiraka

  

  

17 września 2016 roku w Przemyślu odbyły się uroczystości związane z obchodami 77
rocznicy agresji Związku Sowieckiego na Polskę 17 września 1939 roku oraz Dnia
Sybiraka. W tym dniu odbył się także pochówek kpt. Władysława Koby, żołnierza 3 ppleg,
39 pp AK i ostatniego komendanta Okręgu Rzeszowskiego Zrzeszenia Wolność i
Niezawisłość, straconego na mocy wyroku komunistycznego Wojskowego Sądu
Rejonowego w Rzeszowie 31 stycznia 1949 roku. Doczesne szczątki kpt. Władysława Koby
zostały ekshumowane 7 września 2015 roku przez zespół profesora Krzysztofa Szwagrzyka
na cmentarzu parafialnym w Zwięczycy (obecnie cmentarz komunalny przy ul.
Podkarpackiej w Rzeszowie). Prace przeprowadzono w ramach programu badawczego IPN
„Poszukiwania nieznanych miejsc pochówków ofiar terroru komunistycznego 1944–1956”.
Rodzina zamordowanego otrzymała notę identyfikacyjną 9 czerwca 2016 r. w Pałacu
Prezydenckim z rąk Szefowej Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Małgorzaty
Sadurskiej i Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Łukasza Kamińskiego. Pośmiertnie
kapitanowi Władysławowi Kobie przyznano stopień wojskowy majora. Pogrzeb odbył się z
wojskowym ceremoniałem. Szczątki mjr. Koby spoczęły na przemyskim cmentarzu na
Zasaniu w grobie rodzinnym.

Organizatorami uroczystości byli: Urząd Miejski w Przemyślu, Urząd Miasta Jarosławia,
Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie, Wojewoda Podkarpacki, Urząd do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych, 21 Brygada Strzelców Podhalańskich.
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Jarosław – pierwszy dzień uroczystości

 

 

Przemyśl – drugi dzień uroczystości

 

 

„Mężny obrońca Ojczyzny […] Wzorowy żołnierz Rzeczpospolitej. […] Stał się wzorem
dla przyszłego pokolenia patriotów” – fragment z listu Prezydenta RP Andrzeja Dudy
odczytanego na zakończenie mszy św.

Linak do relacji z uroczystości pogrzebowych w Przemyślu z dnia 17 września 2016 r.
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