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Odsłonięcie grobu - pomnika żołnierzy podziemia
niepodległościowego poległych bitwie z wojskami
sowieckimi i oddziałami aparatu bezpieczeństwa
w czerwcu 1946 r. pod Zwoleniem - Zwoleń, 14
października 2018

14 października 2018 roku w Zwoleniu (woj.
mazowieckie) odbyły się uroczystości
odsłonięcia pomnika na mogile sześciu
żołnierzy Zrzeszenia „Wolność i
Niezawisłość” z oddziałów Tadeusza
Życkiego „Beliny” i Tadeusza Bednarskiego
„Orła” poległych 15 czerwca 1946 r. pod
Zwoleniem, w bitwie stoczonej z
jednostkami Armii Sowieckiej i aparatem
bezpieczeństwa. W mogile tej pochowano
również  jednego żołnierza, którego szczątki
zostały ekshumowane w dniu 28 maja br. ze
starszej części cmentarza przez Biuro
Upamiętniania Walk i Męczeństwa.

Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek wystosował list do uczestników
ceremonii, w którym napisał między innymi: W roku stulecia odzyskania przez Polskę
niepodległości pochylmy głowy na znak hołdu dla żołnierzy niezłomnych – polskich
patriotów, uczestników powstania antykomunistycznego, którzy walczyli o prawdziwie
wolną i suwerenną Polskę. Pamiętajmy szczególnie o tych, którzy zginęli na tej ziemi.

Mszy świętej w intencji Niezłomnych poległych pod Zwoleniem przewodził Biskup
Pomocniczy Radomski Piotr Turzyński, który dokonał również poświęcenia i odsłonięcia
mogiły-pomnika.

W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele władz państwowych i samorządowych a
wśród nich: Minister Marek Suski -  Szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów,
Senator Adam Bielan - Wicemarszałek Senatu, Anna Kwiecień – Poseł na Sejm RP. Instytut
Pamięci Narodowej reprezentowali pracownicy Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa:
Anna Koszowy, Anna Wicka, Piotr Kędziora-Babiński oraz prof. Marek Wierzbicki z
Delegatury IPN w Radomiu.

Niedzielne uroczystości zorganizował ks. prałat Bernard Kasprzycki – proboszcz parafii pw.
Podwyższenia Krzyża Świętego w Zwoleniu przy udziale Rodzin Żołnierzy Niezłomnych,
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którzy polegli 15 czerwca 1946 r. pod Zwoleniem, Światowego Związku Żołnierzy Armii
Krajowej w Zwoleniu i Lasów Państwowych.

Budowa pomnika nagrobnego została sfinansowana przez Instytut Pamięci Narodowej oraz
z datków pochodzących ze zbiórki społecznej i od prywatnego darczyńcy.

Więcej zdjęć na stronie Przystanek Historia IPN - ZHR Puszcza Kozienicka
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