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Pogrzeb żołnierzy Wojska Polskiego poległych we
wrześniu 1939 r. – Łomża, 2 września 2019

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

2 września 2019 roku odbyła się ceremonia złożenia do grobu doczesnych szczątków
polskich żołnierzy poległych w obronie Ojczyzny we wrześniu 1939 roku. W 2018 roku na
zlecenie Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN archeolodzy odnaleźli szczątki
poekshumacyjne 35 żołnierzy Wojska Polskiego. 27 z nich prawdopodobnie służyło w 42
pułku piechoty a ośmiu w 33 pułku piechoty. Z wyposażenia zachowały się guziki
wojskowe, antyzapiaszczacze do karabinów, skorodowany nieśmiertelnik, haki mundurowe,
sprzączki od pasów będące na wyposażeniu żołnierzy Wojska Polskiego we wrześniu 1939
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O godz. 11:00 uroczystości zainaugurowała Msza Święta  w Sanktuarium Miłosierdzia
Bożego, w intencji żołnierzy polskich poległych w obronie Ojczyzny we wrześniu 1939 r.,
której przewodniczył ks. infułat dr Jan Sołowianiuk. Kapłan w homilii podkreślił, że zadaniem
każdego z nas jest by miłość wygrywała nad nienawiścią. Miłość rodzi dobro i pokój,
natomiast nienawiść rodzi wojny. Podczas Mszy Świętej  wystawione były liczne poczty
sztandarowe m.in wojska, szkół oraz służb mundurowych. W Sanktuarium Miłosierdzia
Bożego przed ołtarzem w asyście 13. batalionu lekkiej piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej
ustawiono pięć trumien, w których znajdowały się szczątki żołnierzy Wojska Polskiego.
Trumny spoczęły w mogile wojennej na terenie Łomżyńskiej Doliny Pamięci, gdzie odbył się
Apel Pamięci z udziałem Kompanii Honorowej Wojska Polskiego. 

– Jednym z zadań Instytutu Pamięci Narodowej jest poszukiwanie nieznanych miejsc
pochówków naszych bohaterów, przeprowadzanie ekshumacji oraz urządzanie uroczystych
symbolicznych pochówków – powiedziała Renata Soszyńska zastępca dyrektora Biura
Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN.

Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski podziękował Instytutowi Pamięci Narodowej za
upamiętnianie historii Polski.  

Na zakończenie uroczystości delegacje władz państwowych i samorządowych, harcerstwa
oraz mieszkańcy Łomży oddali hołd polskim żołnierzom, którzy na polu bitwy ponieśli
najwyższą ofiarę. U podnóża Sanktuarium Miłosierdzia Bożego złożyli wieńce i wiązanki. IPN
reprezentowali: Renata Soszyńska zastępca dyrektora BUWiM, naczelnik oddzialowego
Biura w Białymstoku dr Jarosław Schabieński oraz archeolog BUWiM Piotr Kędziora-
Babiński.
W uroczystościach wzięli udział posłowie: Bernadeta Krynicka i Lech Antoni Kołkowski,
radni miejscy, przedstawiciele organizacji kombatanckich oraz licznie zebrani mieszkańcy
Łomży.

Uroczysty pogrzeb zakończył ziemską wędrówkę polskich żołnierzy, którzy w obliczu
zagrożenia stanęli do walki i oddali swoje życie za Ojczyznę.


