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Szanowny Panie Pośle,

W nawiązaniu do pisma w sprawie prawdopodobnego występowania zbiorowej mogiły 
żołnierzy Wojska Polskiego z 1 Batalionu Strzelców poległych w obronie Chojnic we wrześniu 
1939 r., która może znajdować się na terenie miasta, przy ul. Kościerskiej, uprzejmie informuję, 
że zdaniem Instytutu Pamięci Narodowej należy przeprowadzić działania mające na celu ustalenie, 
czy w ww. miejscu mogą znajdować się szczątki żołnierzy, którzy zginęli w wojnie obronnej.

W przypadku potwierdzenia tych informacji przeprowadzenie ekshumacji i urządzenie mogiły 
jest koniecznością.

Z uwagi na powyższe Instytut Pamięci Narodowej skierował pismo do Wojewody 
Pomorskiego z prośbą o podjęcie działań zmierzających do ustalenia, czy istnieją dokumenty, 
zeznania świadków lub inne ślady świadczące o tym, że w Chojnicach może znajdować się 
zapomniane miejsce spoczynku polskich bohaterów.

Jednocześnie zwracam się do Pana Posła z uprzejmą prośbą o przekazanie do naszej instytucji 
kopii materiałów dotyczących mogiły żołnierzy września 1939 r., o których pisze Pan w swoim 
piśmie.

W przypadku zebrania informacji potwierdzających lub wskazujących, że w pobliżu 
cmentarza żołnierzy Armii Czerwonej w Chojnicach znajduje się grób wojenny żołnierzy Wojska 
Polskiego, Instytut Pamięci Narodowej będzie mógł podjąć działania zmierzające do wydania decyzji 
na ekshumację i przeniesienie wydobytych szczątków.

Jednocześnie informuję, że po uzyskaniu odpowiedzi od Wojewody Pomorskiego, Instytut 
Pamięci Narodowej odrębnym pismem przekaże Panu Posłowi jakie informacje w powyższej sprawie 
zebrał Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku.
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