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„Niech będą nieskończone dzięki Panu, że wzeszła już 
nareszcie jutrzenka zmartwychwstania Polski!”   

Papież Benedykt XV 

W dniu 11 listopada 2021 r. przypada 103 rocznica odzyskania Niepodległości, która 
obecnie nosi nazwę Narodowe Święto Niepodległości. Mieszkańcy Lublina po raz kolejny 
uczcili pamięć tych, którzy poświęcili swoje życie aby po 123 latach zaborów Polska odzyskała 
niepodległość oraz wróciła na mapy Świata i Europy. Lublin ma szczególne prawo do mówienia 
o niepodległości i roli jaką odegrał w procesach wolnościowych. Od początku 1918 roku
w sposób wyjątkowy rozpoczęły się wydarzenia w naszym mieście, które miały wpływ na ruchy
niepodległościowe w całej Polsce. Odzyskanie niepodległości symbolicznie rozpoczęło się
w Lublinie 7 listopada 1918 roku. W tym dniu Lublin został pierwszą stolicą wolnej Niepodległej
Polski oraz siedzibą pierwszego rządu niepodległego kraju. Pierwszy krok w  kierunku wolności
został postawiony właśnie w Lublinie.

Lubelskie obchody 103 rocznicy odzyskania Niepodległości tradycyjnie rozpoczęły się 
uroczystą mszą świętą w Archikatedrze Lubelskiej pw św Jana Chrzciciela i św Jana 
Ewangelisty w intencji Ojczyzny. Liturgii przewodniczył i homilię wygłosił abp Stanisław Budzik. 
Celebransem był min. ks ppłk Witold Mach proboszcz parafii wojskowej w Lublinie.  

  W uroczystości uczestniczyły poczty sztandarowe i przedstawiciele jednostek wojsko-
wych garnizonu Lublin, policji, straży granicznej, państwowej straży pożarnej, służby 
więziennej, władz wojewódzkich, samorządowych, stowarzyszeń kombatanckich, weteranów, 
parlamentarzyści, piłsudczycy oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy Lublina. Po mszy wszyscy 
uczestnicy uroczystości udali się na Plac Litewski gdzie odbyła się główna część uroczystości. 
Po przeglądzie pododdziałów przez dowódcę Garnizonu Lublin płk dypl. Rafała Miernika 
i powitaniu uczestników uroczystości, Orkiestra Wojskowa w Lublinie pod dowództwem por. 
mgr Pawła Kołodzieja odegrała hymn państwowy oraz została podniesiona flaga państwowa 
na maszt. Kolejnym punktem uroczystości było okolicznościowe przemówienie Wojewody 
Lubelskiego pana Lecha Sprawki. Po okolicznościowym wystąpieniu odbyło się przekazanie 
Ogna Niepodległości: Wojewodzie Lubelskiemu panu Lechowi Sprawce, Komendantowi 
Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej imienia 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej gen. 
bryg. SG Jackowi Szcząchorowi, Dowódcy 19 Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej im. gen. 
dyw. Franciszka Kleeberga płk dypl. Rafałowi Miernikowi, Dowódcy 2 Lubelskiej Brygady 
Obrony Terytorialnej im. mjr Hieronima Dekutowskiego ps. ”Zapora” płk dypl. Tadeuszowi 
Nastarowiczowi, Dowódcy Litewsko – Polsko – Ukraińskiej Brygady im Wielkiego Hetmana 
Konstantego Ostrogskiego (LITPOLUKRBRIG) płk dypl. Jarosławowi Mokrzyckiemu, Szefowi 
Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Lublinie im. gen. dyw. Mieczysława Smorawińskiego 
płk Jerzemu Flisowi. Wręczenia dokonał patrol jazdy konnej pod dowództwem Prezesa 
Lubelskiego Środowiska 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej mec Andrzeja 
Mazurka. Następnie odbył się apel pamięci. Kompania honorowa oddała salwę honorową. 
Delegacje przedstawicieli służb mundurowych, stowarzyszeń, władz wojewódzkich, samorzą-
dowych, stowarzyszeń kombatanckich, weteranów,piłsudczycy i parlamentarzyści złożyli 
kwiaty na płycie Pomnika Nieznanego Żołnierza. i pod pomnikiem Marszałka Polski Józefa 
Piłsudskiego. Po złożeniu wieńców Orkiestra Wojskowa w Lublinie odegrała melodię „Hasło 
Wojska Polskiego ” i „Pieśń Reprezentacyjną Wojska Polskiego”.  



      Na zakończenie uroczystości odbyła się defilada kompanii honorowej 19 Lubelskiej 
Brygady Zmechanizowanej im. gen. Franciszka Kleeberga oraz jazdy konnej w historycznych 
mundurach. 
 Na zaproszenie organizatorów uroczystości w obchodach uczestniczyli i godnie 
reprezentowali Stowarzyszenie Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP Oddział Lublin im 
generała Tadeusza Góry niżej wymienieni przedstawiciele: 
 

– ppłk pil. mgr inż. Józef Mokijewski 
– mjr. nawig. mgr inż. Aleksander Krawyciński 
– kpt. mgr inż. Andrzej Dziurkowski 
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