
Lubelskie obchody 101 rocznicy Bitwy Warszawskiej i Święta Wojska Polskiego 
(15.08.2021 r. ). 

 
                                                                                          „Praca wojny jest sztuką. Sztuka tworzy dzieła,  
                  a obiektem sztuki wojny jest zawsze zwycięstwo”. 
         Marszałek Polski Józef Piłsudski 

 
W dniu 15-ego sierpnia przypadają w Polsce trzy ważne święta. Są to:  

• Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny inaczej nazywane świętem Matki Boskiej 
Zielnej (święto kościelne).  

• Rocznica Bitwy Warszawskiej 1920 roku zwanej „Cudem nad Wisłą" (święto 
państwowe).  

• Święto Wojska Polskiego. Święto to zostało ustanowione na pamiątkę Bitwy 
Warszawskiej. Wprowadzone zostało ustawą Sejmu z 30 lipca 1992 r. (Dz. U. Z 1992 r. 
nr 60 poz.303) i  obowiązuje od dnia 13 sierpnia 1992 r.  

 
      Lublinianie po raz kolejny uczcili pamięć tych, którzy poświęcili swoje życie w obronie 
ojczyzny i Europy przed marszem bolszewickiej rewolucji. Lubelskie obchody 101 rocznicy 
Bitwy Warszawskiej oraz Święta Wojska Polskiego 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 bp senior Ryszard Karpiński. 
Celebransem był min. ks. ppłk Witold Mach proboszcz parafii wojskowej w Lublinie. We 
mszy świętej uczestniczyły poczty sztandarowe i przedstawiciele jednostek wojskowych 
garnizonu Lublin, policji, straży granicznej, państwowej straży pożarnej, służby więziennej, 
władz wojewódzkich, samorządowych, urzędu miasta Lublin, stowarzyszeń kombatanckich, 
weteranów, piłsudczyków, parlamentarzyści oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy Lublina. 
Główna część lubelskich uroczystości odbyła się na Placu Litewskim. Na wstępie Orkiestra 
Wojskowa w Lublinie odegrała hymn państwowy oraz podniesiono flagę państwową na 
maszt. Po odegraniu i odśpiewaniu hymnu zebranych na Placu Litewskim gości powitał           
i słowo wstępne wygłosił Dowódca 19 Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej im. gen. dyw. 
Franciszka Kleeberga gen. bryg. Michała Rohde,( prawnuk patrona brygady). Następnie 
zgodnie z Ceremoniałem Wojskowym zostały wręczone odznaczenia państwowe                      
i resortowe oraz awanse dla wyróżniających się żołnierzy garnizonu Lublin. Kolejnym 
punktem były okolicznościowe przemówienia min: Wojewody Lubelskiego pana Lecha 
Sprawki, ministra prof. Przemysława Czarnka. 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 i pod pomnikiem Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego. Po złożeniu 
wieńców Orkiestra Wojskowa w Lublinie odegrała „Hasło Wojska Polskiego” i Pieśń 
Reprezentacyjną Wojska Polskiego. Na zakończenie uroczystości odbyła się defilada 
pododdziałów 19 Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej im. gen. Franciszka Kleeberga i 2 
Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. ”Zapora”. 
Na zaproszenie organizatorów uroczystości w obchodach uczestniczyli reprezentanci  
Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP Oddział Lublin im generała Tadeusza 
Góry zaznaczając swą obecność niżej wymienieni przedstawiciele: 
• Andrzej Dziurkowski 
• Zygmunt Simborski 

 
A.G.D. 

Lublin dnia 15.08.2021 r. 
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