POLICJA.PL
https://www.policja.pl/pol/aktualnosci/217428,Wzruszajaca-uroczystosc.html
2022-10-04, 11:48

Informacja
Strona znajduje się w archiwum.

WZRUSZAJĄCA UROCZYSTOŚĆ
Data publikacji 26.04.2022

Dziś, rok po śmierci Pani Marii Czernek, wdowy po zamordowanym przez NKWD funkcjonariuszu
Policji Państwowej Janie Borkowskim, Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk
wraz z Panią Anną Kurek uczcili Jej pamięć odsłaniając Tablicę Pamiątkową w Sali im. Stanisławy
Filipiny Paleolog.
Pani Maria Czernek urodziła się 17 czerwca 1920 r. w Łodzi. 7 maja 1939 wyszła za Jana Borkowskiego,
funkcjonariusza Policji Państwowej. Niestety po zaledwie kilku miesiącach wybuchła II Wojna Światowa, a mąż pani
Marii wraz z innymi policjantami z garnizonu łódzkiego został wysłany na wschodnie tereny II Rzeczypospolitej. Po 17
września 1939 r. traﬁł do niewoli sowieckiej. Został zamordowany w siedzibie Obwodowego Zarządu NKWD w Kalininie
(obecnie Twerze) w kwietniu 1940 r. Spoczywa na Polskim Cmentarzu Wojennym w Miednoje. Po wyzwoleniu Łodzi 19
stycznia 1945 r. pani Maria rozpoczęła poszukiwania męża za pomocą Czerwonego Krzyża. W 1946 r. otrzymała od
władz zaświadczenie uznające pana Jana za zaginionego - prawdę o jego losie poznała jednak dopiero po przyznaniu
się ZSRR do Zbrodni Katyńskiej w 1990 roku. W listopadzie 2007 r. st. post. Jan Borkowski, jak wszystkie oﬁary
Zbrodni Katyńskiej, pośmiertnie został awansowany przez prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego na pierwszy stopień
oﬁcerski - aspiranta Policji Państwowej.
Pani Maria była niezwykłą osobą, przez wiele lat była osobiście zaangażowana w kultywowanie pamięci o polskich
policjantach poległych w 1940 r. Jak na stulatkę pani Maria była niezwykle aktywną osobą. Należała do stowarzyszenia
„Rodzina Policyjna 1939 r.”, współpracowała z Rodziną Katyńską, Związkiem Sybiraków oraz stowarzyszeniami
niepodległościowymi. Wdowa po funkcjonariuszu Policji Państwowej brała udział w pielgrzymkach na Polskie Cmentarze
Wojenne w Bykowni, Charkowie, Katyniu oraz Miednoje. Była zaangażowana w tworzenie miejsc pamięci o policjantach
II RP na terenie województw łódzkiego i mazowieckiego – to dzięki niej powstała w Łodzi pierwsza w Polsce Aleja
Dębów Pamięci Policjantów II RP oﬁar Zbrodni Katyńskiej. Zmarła 21 kwietnia 2021 roku, w wieku 101 lat.
Podczas przeprowadzonej zgodnie z policyjnym ceremoniałem uroczystości gen. insp. Jarosław Szymczyk ciepło
wspominał śp. Panią Marię i zwrócił uwagę, że jej zdjęcie zawisło w sali, w której zapada wiele istotnych decyzji w
gronie ścisłego kierownictwa KGP, a której symbolicznie patronują teraz dwie, bardzo ważne w historii polskiej Policji
kobiety – twórczyni policji kobiecej kom. PP Stanisława Filipina Paleolog i Maria Czernek. W uroczystym odsłonięciu
tablicy wzięli udział także członkowie rodziny Pani Marii – Anna Kurek, Maria Rakowska, Karolina Łęcka i Piotr Kurek, a
także delegacja dyrektorów biur Komendy Głównej Policji. Poświęcenia tablicy dokonał kapelan KGP ks. dr Wojciech
Juszczuk SAC.
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