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Uroczystości pogrzebowe żołnierzy armii
rosyjskiej poległych w 1915 r. – Łomża, 17 maja
2019
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17 maja 2019 r., o godz. 11:00, w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży, odbyły się
uroczystości pogrzebowe 39 żołnierzy armii rosyjskiej poległych w 1915 r., których szczątki
odnaleziono podczas prac ekshumacyjnych przeprowadzonych w 2018 oraz 2019 r. przy
budowie DW 645 na terenie miejscowości Mątwica (gm. Nowogród woj. podlaskie). W
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uroczystościach wzięli udział m.in. Dyrektor Biura Upamiętniania Walk i
Męczeństwa Adam Siwek, radca Ambasady Federacji Rosyjskiej w Polsce Aleksei Fomichev,
Prezydent Miasta Łomży Mariusz Chrzanowski, oraz okoliczni mieszkańcy. Po modlitwie
przedstawicieli kościoła katolickiego oraz prawosławnego, trumny spoczęły w grobie. Następnie
delegacje złożyły wieńce.

Po ponad stu latach od śmierci udaje nam się odnaleźć kolejnych żołnierzy. IPN, prowadząc
ekshumacje żołnierzy rosyjskich, realizuje zapisy ustawy z 28 marca 1933 r. o grobach i
cmentarzach wojennych, przez co potwierdza, że Państwo Polskie z należytym szacunkiem
i powagą traktuje szczątki żołnierzy poległych na terenie naszego kraju – niezależnie od ich
narodowości czy wyznania.

 

Jest wielkim zaszczytem dla Instytutu Pamięci Narodowej, że
w imieniu Państwa Polskiego może  prowadzić ekshumacje
żołnierzy poległych na terenie naszego kraju oraz zadbać o
ich godny pochówek  - podkreślił Dyrektor Siwek

 

 

W trakcie prac archeologicznych ekshumowano także szczątki żołnierzy Wojska Polskiego
poległych w walkach pod Nowogrodem w sierpniu 1920 oraz żołnierzy Wojska Polskiego
poległych we wrześniu 1939 r. Ich pogrzeb w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży,
przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 11, organizowany przez Biuro Upamiętniania
Walk i Męczeństwa IPN wraz z prezydentem Łomży Mariuszem Chrzanowskim, odbędzie się
2 września 2019 r..

Ostatnia Ekshumacja przeprowadzona  12 kwietnia 2019 r. w miejscowości Mątwica
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Na zlecenie BUWiM prace ekshumacyjne prowadziła IPN firma Zabytki Badania Projekty
Realizacje Michał Grabowski z Warszawy.

 


