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Uroczystość odsłonięcia Pomnika Niepodległości –
Dębica, 20 stycznia 2019

  

  

  

  

  

  

  

 

20 stycznia 2019 r. na dębickim Rynku w setną rocznicę walk stoczonych przez żołnierzy
9.Pułku Ułanów z Dębicy o granice Rzeczypospolitej, odbyło się uroczyste odsłonięcie
Pomnika Niepodległości.

Organizatorami uroczystości byli: prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek
oraz burmistrz Miasta Dębicy Mariusz Szewczyk. Przedstawiciele organizatorów złożyli
kwiaty na cmentarzu wojskowym w Dębicy oraz na placu Gryfitów. Po złożeniu kwiatów
odbyła się uroczysta Msza Św. w kościele pw. Św. Jadwigi. Po Mszy Św. zgromadzeni licznie
w świątyni mieszkańcy Dębicy oraz zaproszeni goście udali się na rynek, gdzie dokonano
odsłonięcia Pomnika Niepodległości.

Dr Piotr Szopa – naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w
Rzeszowie przeczytał zgromadzonym list od prezesa IPN dr Jarosława Szarka, w którym
prezes IPN podkreślił ogromną rolę żołnierzy 9. Pułku Ułanów w walkach o granice
odrodzonej Rzeczypospolitej. „Dzisiaj, wydarzenia te i ich bohaterów upamiętniamy dla
przyszłych pokoleń. Chcemy przekazać odwieczną prawdę, że pamięć o przeszłości jest
istotną częścią tożsamości narodowej” – napisał dr Jarosław Szarek. Następnie dr Piotr
Szopa wraz z posłem na Sejm RP Janem Warzechą, burmistrzem Dębicy Panem Mariuszem
Szewczykiem, członkiem zarządu Województwa Podkarpackiego Panem Stanisławem
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Kruczkiem oraz przewodniczącym Rady Miejskiej w Dębicy Panem Mateuszem Cebulą
dokonał odsłonięcia Pomnika. Upamiętnienie poświęcił proboszcz Parafii pw. Św. Jadwigi w
Dębicy ks. Ryszard Piasecki. Uroczystość odbyła się z udziałem Wojska Polskiego oraz
grupy rekonstruktorów.

O godz. 17. odbyło się także uroczyste podsumowanie dębickich obchodów 100. rocznicy
odzyskania niepodległości przez Polskę. W uznaniu zasług Dyrektor rzeszowskiego Oddziału
IPN dr Dariusz Iwaneczko został uhonorowany Pamiątkowym Medalem „Dębiczanie
Bohaterom”. Medal otrzymała, także pracownica rzeszowskiego oddziału IPN, związana z
Dębicą, Edyta Adamczyk-Pluta.

Pomnik Niepodległości w Dębicy został dofinansowany przez Biuro Upamiętniania Walk i
Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej 

Fot. UM Dębica.

 

 

 


