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Pogrzeb żołnierzy Wojska Polskiego poległych w
sierpniu 1920 r. w Mątwicy – Łomża, 14 sierpnia
2019

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

14 sierpnia 2019 r. odbyły się uroczystości złożenia do grobu doczesnych szczątków
sześciu żołnierzy Wojska Polskiego poległych w wojnie polsko-bolszewickiej na początku
sierpnia 1920 roku. Podczas ceremonii z udziałem wojskowej asyty honorowej trumny ze
szczątkami polskich żołnierzy spoczęły obok ich towarzyszy broni na cmentarzu
katedralnym w Łomży, w mogile wojennej.

Uroczystości zainicjowała Msza św. pod przewodnictwem biskupa Tadeusza
Bronakowskiego. W homilii biskup pomocniczy diecezji łomżyńskiej ubolewał, że w wojnie
polsko-bolszewickiej ofiarę z życia musieli składać tak młodzi ludzie. Podziękował
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Instytutowi Pamięci Narodowej za odkrywanie wiedzy o przeszłości. Podczas Mszy św.
wartę przy trumnach ze szczątkami Bohaterów Ojczyzny pełnili żołnierze Batalionu
Łomżyńskiego Wojsk Obrony Terytorialnej. Po mszy Kompania Honorowa 18. Pułku
Rozpoznawczego poprowadziła kondukt żałobny do miejsca spoczynku żołnierzy.

Przy grobie żołnierzy Wojska Polskiego list premiera Mateusza Morawieckiego odczytał
minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski. „Ofensywa wojsk sowieckich z 1920 r.
nie była tylko bitwą o terytoria i dominację. Była to wojna o uchronienie Zachodu przed
pochodem bolszewickiej rewolucji. Wtedy ważyły się losy naszego kraju i Europy” – napisał
premier.

Dyrektor Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN Adam Siwek w swoim
wystąpieniu podkreślił, że żołnierze, którymi często byli ochotnicy, chcieli walczyć, aby
zwyciężyć i pracować dla Ojczyzny. Fenomen powszechnego zrywu Polaków do budowania
i obrony odrodzonej Ojczyzny, ich determinacja i skuteczność powinna być dla nas
wzorem. – Żegnamy dzisiaj obrońców Ojczyzny z 1920 r., bohaterów, którzy polegli,
stawiając tamę bolszewickiej agresji – powiedział Adam Siwek. Poprosił o modlitwę za
żołnierzy. Na zakończenie swojej wypowiedzi dyrektor Biura Upamiętniania Walk i
Męczeństwa przypominał słowa poety: A jeśli komu droga otwarta do nieba, Tym, co
służą Ojczyźnie.

Na zakończenie uroczystości rozległy się strzały salwy honorowej, następnie na grobie
złożono wieńce oraz zapalono znicze.

W uroczystościach uczestniczyli także prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski,
przewodniczący Rady Miasta Łomży Jan Olszewski oraz posłowie: Bernadeta Krynicka i
Lech Antoni Kołakowski.

Instytut Pamięci Narodowej, obok dyrektora Adama Siwka, reprezentował naczelnik
białostockiego Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa dr Jarosław
Schabieński.

Uroczysty pogrzeb zakończył ziemską wędrówkę polskich żołnierzy, którzy w obliczu
zagrożenia stanęli do walki z bolszewickim najeźdźcą i oddali swoje życie za Ojczyznę. Do
kwietnia tego roku spoczywali w nieoznakowanym miejscu przy drodze wojewódzkiej nr
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645. Prawdopodobnie wobec nadciągających wojsk bolszewickich ich pochówek odbył się
w pośpiechu, bez zachowania ceremoniału wojskowego, a także bez udziału
kapłana. Szczątki wydobyto 12 kwietnia 2019 r. podczas prac ekshumacyjnych na terenie
miejscowości Mątwica. Uroczystym pogrzebem dopełniliśmy obowiązek oddania poległym
należnej im czci. 

Uroczystości zorganizowane były przez prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr. Jarosława
Szarka oraz prezydenta Łomży dr. Mariusza Chrzanowskiego. 


