22 września 2019

Ciała 22 ofiar komunistycznych zbrodni spoczęły na Łączce

W asyście honorowej żołnierzy Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego, 22 bohaterów walczących o
wolną Polskę, zamordowanych przez władze komunistyczne w mokotowskim więzieniu, zostało
pochowanych na „Łączce” Cmentarza Wojskowego Powązki w Warszawie. Podczas uroczystości,
reprezentujący ministra obrony narodowej gen. bryg. Robert Głąb, dowódca Garnizonu Warszawa wręczył
rodzinom ofiar biało-czerwone flagi, którymi przykryte były trumny ich bliskich.
Uroczystość pogrzebową, zorganizowaną 22 września 2019 r., poprzedziła msza w Katedrze Polowej Wojska
Polskiego celebrowana przez bp. polowego Wojska Polskiego Józefa Guzdka.

Stoimy na miejscu świętym, na Łączce – mówił do zebranych prezes IPN Jarosław Szarek. To tu chciano
zasypać i zadeptać niepodległą Polskę. Dziś spełniamy chrześcijański obowiązek pochówku wobec pokolenia,
które umarło, abyśmy byli wolni.

Podczas uroczystości pogrzebowych, prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej reprezentował minister Andrzej
Dera, który odczytał list od głowy państwa. Andrzej Duda, w liście skierowanym do uczestników ceremonii,
podziękował Instytutowi Pamięci Narodowej za poszukiwanie miejsc pochówku bohaterów walczących o
wolną Polskę.

W wyniku prac IPN, w kwaterze „Ł” i „ŁII” Cmentarza Wojskowego Powązki, w latach 2012-2017 ujawniono
szczątki blisko 300 osób. Do tej pory udało się zidentyfikować 71 nich. Poprzednia uroczystość pogrzebowa,
podczas której pożegnano 35 zidentyfikowanych ofiar, odbyła się 27 września 2015 r.
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22 września tego roku, na „Łączce” spoczęli: płk Bronisław Chajęcki, ps. „Boryna”, Ignacy Długołęcki, ps.
„Jerzy”, ppłk Stefan Długołęcki, Czesław Duma, ps. „Nieznany”, ppor. Czesław Gałązka, ps. „ Mróz”, „Bystry”,
ppor. Stefan Górski, ps. „Brzeg”, „Zdrój”, por. Roman Groński, ps. „Żbik”, „Andrzej Szumski”, por. Zygmunt
Jezierski, ps. „Jastrząb”, „Orzeł”, ppor. Jan Kaim, ps. „ Filip”, „Wiktor”, por. Czesław Kania, ps. „Nałęcz”, „Witold”,
„Wyrwa”, Jan Kmiołek, ps. „Wir”, „Fala”, „Mazurek”, Stanisław Konczyński, ps. „Kunda”, „Stary”, Tadeusz
Kowalczuk, ps. „Marek”, por. Tadeusz Leśnikowski, ps. „Desant”, ppłk Stanisław Michowski, ps. „Marek”, por.
Stanisław Mierzwiński, ps. „Michał”, por. Lucjan Minkiewicz, ps. Wiktor”, Adam Mirecki, ps. „Adaś”, kpt. Lech
Karol Neyman, ps. „Butrym”, „Domarat”, por. Jan Przybyłowski, ps. „Onufry”, Lech Rajchel, ps. „Wariat”, Stefan
Skrzyszowski, ps. „Janusz Patera”.

***
"W latach 1946-54 zapadło w Polsce kilka tysięcy wyroków śmierci, z których większość wykonano. Szacuje
się, że łączna liczba straconych, zabitych w walce i zakatowanych w śledztwie sięga blisko 50 tysięcy osób" podaje Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN.
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