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Uroczystości pogrzebowe żołnierzy spod Iłży z
września 1939 roku – Grabowiec, 8 września 2018
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8 września 2018 roku o godzinie 11 rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe żołnierzy 12.
Dywizji Piechoty Wojska Polskiego, którzy polegli w bitwie pod Iłżą 9 września 1939 roku.
Msza święta, odprawiona przez biskupa pomocniczego diecezji radomskiej Piotra
Turzyńskiego, odbyła się w kościele pw. Św. Mikołaja w Grabowcu (gm. Rzeczniów, pow.
lipski). Uczestniczyli w niej przedstawiciele środowisk kresowych, związanych z Brzeżanami
(gdzie stacjonował 51. Pułk Piechoty Strzelców Kresowych pod dowództwem płk. Emila
Fieldorfa, wchodzący w skład 12. Dywizji Piechoty), przedstawiciele władz samorządowych,
wojskowych i licznie zgromadzeni mieszkańcy wsi Grabowiec. Instytut Pamięci Narodowej
był reprezentowany przez dyrektora Oddziału IPN w Lublinie Marcina Krzysztofika oraz
zastępcę dyrektora Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa Renatę Soszyńską, która
odczytała list od Prezesa IPN dr Jarosława Szarka. Prezes Instytutu zaznaczył w liście, iż
obowiązkiem państwa jest organizowanie pogrzebów żołnierzy, którzy walczyli o nasz kraj,
a jeszcze nie doczekali się godnego pochówku.

 Po mszy świętej uroczystości przeniosły się na cmentarz parafialny w Grabowcu, gdzie
dokonano odsłonięcia i poświęcenia mogiły, do której złożono żołnierzy 12. Dywizji Piechoty
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Wojska Polskiego. Odmówiono modlitwę za poległych i złożono kwiaty na grobie.
Uroczystości uświetniła asysta wojskowa 12. Dywizji Zmechanizowanej im. Bolesława
Krzywoustego i 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego im. Kpt. Pil. Franciszka Żwirki i inż.
Stanisława Wigury.

Wieniec na poświęconym grobie, w imieniu Instytutu Pamięci Narodowej, złożyli Zastępca
Dyrektora Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN Renata Soszyńska oraz inspektor
Piotr Kędziora-Babiński.

Sobotnie uroczystości zostały zorganizowane przez Instytut Pamięci Narodowej, gminę
Rzeczniów oraz Parafię pw. Św. Mikołaja w Grabowcu.


