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Uroczysty ponowny pogrzeb Obrońców
Dobrzykowa – Dobrzyków, 17 września 2017
Bohaterowie pochowani z ceremoniałem wojskowym

  

  

  

  

  

17 września w Dobrzykowie w gminie Gąbin (powiat płocki) odbył się uroczysty pogrzeb
ekshumowanych 11 żołnierzy Wojska Polskiego i 2 pracowników Polskich Kolei
Państwowych poległych podczas walk w obronie lewego brzegu Wisły we wrześniu 1939
roku. W okolicach Dobrzykowa zginęło wówczas ponad 300 polskich żołnierzy.

Szczątki żołnierzy i kolejarzy zostały odkryte na skraju parafialnego cmentarza w
Dobrzykowie. Złożone były do grobu w dwóch warstwach. Pochówku, według relacji
obecnych mieszkańców, dokonała najprawdopodobniej miejscowa społeczność. Przy
szczątkach znaleziono elementy umundurowania i oporządzenia wojskowego oraz należące
do poległych przedmioty osobiste.

W pracach ekshumacyjnych uczestniczyli pracownicy Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN.
Pod kierunkiem archeologów pracowali wolontariusze skupieni wokół Społecznego
Komitetu Pamięci Obrońców Dobrzykowa z 1939.

Pogrzeb został zorganizowany przez władze Miasta i Gminy Gąbin, Społeczny Komitet
Pamięci Obrońców Dobrzykowa z 1939 r., Szkołę Podstawową im. Obrońców Dobrzykowa z
1939 r. w Dobrzykowie oraz Parafię pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w
Dobrzykowie. Szczątki poległych zostały pochowane w asyście Wojska Polskiego, zgodnie z
ceremoniałem wojskowym.

Spośród 13 pochowanych żołnierzy i kolejarzy, udało się zidentyfikować podstawie źródeł
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sześciu poległych. Jednym z nich był ppor. Florian Ewertowski z 59. Pułku Piechoty, poległy
13 września 1939 r. W pogrzebie uczestniczył jego syn, urodzony  tego samego dnia, w
którym zginął ojciec. Pozostali zidentyfikowani to: Teofil Morawski – strzelec z 59. Pułku
Piechoty oraz pochodzący przypuszczalnie z tego samego pułku Stefan Stempowski i
Stanisław Krypski – obaj z Inowrocławia, a także Aleksy Korytowski oraz Lejb Wachniłowicz
z Włocławka

W pogrzebie uczestniczyli przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej, wśród nich
pracownicy Biur Poszukiwań i Identyfikacji oraz Upamiętniania Walk i Męczeństwa  z
Centrali IPN w Warszawie oraz oddziałów poznańskiego i łódzkiego.
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