
21.01.2022 r. – Lubelskie obchody 159 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. 

„Za ojców, braci kości bielejące …  
Na bój, Polacy, na święty bój!” 
.„Marsz powstańców” autor Włodzimierz Wolski

W dniu 21 stycznia 2022 roku odbyły się uroczyste obchody 159 rocznicy wybuchu 
Powstania Styczniowego. Uroczystości zostały zorganizowane przez: Prezydenta Miasta 
Lublin, Wojewodę Lubelskiego, Marszałka Województwa Lubelskiego oraz Społeczność 
Szkoły Podstawowej nr 6 im. Romualda Traugutta w Lublinie. Obchody rozpoczęły się 
uroczystą Mszą Świętą w kościele garnizonowym pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej 
Marii Panny. Liturgię w intencji poległych, pomordowanych, zesłanych na Sybir, 
represjonowanych i zmarłych Powstańców Styczniowych sprawował i homilię wygłosił 
proboszcz parafii ks ppłk Witold Mach. W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele: 
jednostek wojskowych garnizonu Lublin, policji, straży granicznej, państwowej straży pożarnej, 
służby więziennej, władz wojewódzkich, samorządowych, stowarzyszeń kombatanckich, 
weteranów, Lubelskich szkół, piłsudczyków oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy Lublina. Po 
zakończeniu mszy świętej uczestnicy uroczystości przemaszerowali ulicami Lublina pod 
Pomnik Powstańców Styczniowych wzniesiony w miejscu straceń powstańców przy dzisiejszej 
ul. generała Mariana Langiewicza. 

Pod pomnikiem odbyła się główna część uroczystości z okazji 159 rocznicy wybuchu 
Powstania Styczniowego. Orkiestra Wojskowa w Lublinie odegrała hymn państwowy. Po 
odśpiewaniu hymnu pełnomocnik prezydenta miasta Lublina ds. kombatantów pan Zdzisław 
Niedbała przywitał wszystkich gości, którzy zebrali się by uczcić pamięć powstańców 
styczniowych w 159 rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego. Następnie głos zabrał 
Wicewojewoda Lubelski pan Robert Gmitruczuk. Po przemówieniu delegacje: potomków 
powstańców, samorządowców, służb mundurowych, kombatantów, piłsudczyków, szkół i 
innych organizacji oddały hołd uczestnikom styczniowego zrywu składając kwiaty pod 
pomnikiem. Kolejnym punktem uroczystości było złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod 
Grobowcem Powstańców Styczniowych na cmentarzu przy ul. Lipowej oraz pod krzyżem i 
pomnikiem powstańczym w Lasku Traugutta przy Szkole Podstawowej nr 6 w Lublinie. 
Powstanie wybuchło 22 stycznia 1863 w Królestwie Polskim. Od tej daty wywodzi się nazwa 
Powstanie Styczniowe, które trwało do jesieni 1864 r. Było to największe polskie  powstaniem 
narodowe, które spotkało się z poparciem międzynarodowej opinii publicznej. Jednak wielu 
historyków wojskowości wątpi, czy nawet gdyby powstanie było lepiej przygotowane i 
dowodzone, to miałoby szansę na zwycięstwo w wojnie z Rosją. Klęska powstania oznaczała 
kolejną falę represji i rezygnacji ze zbrojnych porywów. 

Na zaproszenie organizatorów uroczystości w obchodach uczestniczył i reprezentował 
Stowarzyszenie Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP Oddział Lublin im. „Generała Tadeusza 
Góry”: 

kpt. mgr inż. Andrzej Dziurkowski. 


