
Lubelskie obchody 82 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej 
(01.09.2021 r. ) 

 
       „II wojna światowa była misterium    
       nieprawości,przekreślającym prawa Dekalogu”.  
       ks. gen bryg. w st. spocz. prałata dr Sławomir Żarski. 

 W dniu 1-ego września 2021 r. przypada 82 rocznica wybuchu II Wojny Światowej. 
Mieszkańcy Lublina po raz kolejny uczcili pamięć tych wszystkich osób, którzy zginęli w Polsce 
Światowej. 1 września 1939 roku, to jedna z najtragiczniejszych dat w nowożytnej historii Polski 
i na Świecie. Cytując słowa ks. gen bryg. w st. spocz. prałata dr Sławomira Żarskiego „To 
początek wojny, która w swoją orbitę wciągnęła liczne państwa, zmieniła obraz i mapę Europy. 
Przyniosła nieopisane cierpienia i śmierć milionom ludzi. II wojna światowa była misterium 
nieprawości, przekreślającym prawa Dekalogu. Czas bestialstwa, do którego człowiek okazał 
się zdolny”. Lubelskie obchody 82 rocznicy agresji Niemiec hitlerowskich na Polskę oraz Dnia 
Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej rozpoczęły się tradycyjnie mszą 
świętą w kościele pw. św. Piotra i Pawła (Braci Mniejszych Kapucynów) w intencji poległych 
pod czas wojny obronnej 1939 r. Liturgię sprawował i homilię wygłosił ks. ppłk W itold Mach 
proboszcz parafii wojskowej w Lublinie. We mszy świętej uczestniczyły poczty sztandarowe: 
jednostek wojskowych garnizonu Lublin, instytucji cywilnych, stowarzyszeń kombatanckich, 
piłsudczyków, związków zawodowych. Ponadto we mszy świętej uczestniczyli przedstawiciele 
jednostek wojskowych garnizonu Lublin, policji, straży granicznej, państwowej straży pożarnej, 
służby więziennej, władz wojewódzkich, samorządowych, stowarzyszeń kombatanckich, 
weteranów, piłsudczyków, parlamentarzyści oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy Lublina. 
 Główna część uroczystości odbyła się na Placu Litewskim. Orkiestra Górnicza 
Lubelskiego Węgla „Bogdanka” SA odegrała hymn państwowy. Po odegraniu i odśpiewaniu 
hymnu, zebranych powitał i słowo wstępne wygłosił pełnomocnik prezydenta Lublina ds. 
kombatantów pan Zdzisław Niedbała. Następnie głos zabrali m.in.: przedstawiciel 
kombatantów pani Hanna Wilczek Prezes Zarządu Okręgowego w Lublinie Stowarzyszenia 
Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę, Wicewojewoda Lubelski pan Bolesław Gzik, 
Wicemarszałek Województwa Lubelskiego pan Sebastian Trojak, przedstawiciel młodzieży 
Wicemarszałek Parlamentu Dzieci i Młodzieży Województwa Lubelskiego Maciej Kobiałka. Po 
okolicznościowych wystąpieniach odbył się apel pamięci. Kompania honorowa oddała salwę 
honorową. Delegacje przedstawicieli służb mundurowych, stowarzyszeń, władz wojewódzkich, 
samorządowych, stowarzyszeń kombatanckich, weteranów, parlamentarzyści i piłsudczycy 
złożyli kwiaty na płycie Pomnika Nieznanego Żołnierza. Na zakończenie uroczystości 
odegrano melodie „Hasło Wojska Polskiego” oraz „Cisza”. 
 Na zaproszenie organizatorów uroczystości w obchodach uczestniczył i godnie 
reprezentował Stowarzyszenie Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP Oddział Lublin im. 
generała Tadeusza Góry kol. kpt. Andrzej Dziurkowski. 
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