
 

 

    Lubelskie obchody 80. rocznicy utworzenia Armii Krajowej 
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14 lutego 1942 r. rozkazem Naczelnego Wodza gen. Władysława Sikorskiego Związek Walki Zbrojnej został 
przekształcony w Armię Krajową. W lubelskich obchodach 80. rocznicy utworzenia jednej z największych 
podziemnych organizacji zbrojnych w Europie w czasie II wojny światowej uczestniczyli m.in. minister edukacji i 
nauki Przemysław Czarnek, posłowie na Sejm RP Sylwester Tułajew i Marta Wcisło, wojewoda lubelski Lech 
Sprawka i wicewojewoda Bolesław Gzik, członek zarządu województwa lubelskiego Bartłomiej Bałaban.  

- Warto zwrócić uwagę na dwie powinności dla mieszkańców naszego kraju i naszego województwa. Pierwsza 
to pamięć i cześć dla tych bohaterów. Z drugiej strony to powinność czerpania z dziedzictwa ich działalności. 
Takich wzorów postaw, które sprawią, że wspólny cel w pokonywaniu sytuacji kryzysowej będzie również 
towarzyszył współczesnym. Pragnę zwrócić się z apelem do wszystkich mieszkańców województwa lubelskiego 
o godne upamiętnienie żołnierzy Armii Krajowej i absorbowanie tych postaw, które sprawiły, że po wielu latach 
Polska odzyskała pełną suwerenność. Tylko to zapewni nam perspektywę dalszego niepodległego bytu - mówił 
wojewoda lubelski Lech Sprawka podczas uroczystego apelu pamięci na Placu Litewskim w Lublinie.  

Spotkanie odbyło się z zachowaniem ceremoniału wojskowego. Jego elementami były: podniesienie flagi 
państwowej na maszt i odegranie hymnu państwowego, wystąpienia okolicznościowe, modlitwa w intencji 
poległych, pomordowanych, zmarłych żołnierzy Armii Krajowej, apel pamięci, salwa honorowa, złożenie 
kwiatów i zapalenie zniczy na płycie Pomnika Nieznanego Żołnierza, ułożenie z białych i czerwonych zniczy znaku 
Polski Walczącej przed Pomnikiem Nieznanego Żołnierza, odegranie utworu "Śpij kolego...”. 

Armia Krajowa scaliła osoby i organizacje związane z różnymi nurtami politycznymi, których łączył wspólny cel: 
niepodległość Polski. Składali oni przysięgę posłuszeństwa Prezydentowi Rzeczpospolitej Polskiej i rozkazom 
Wodza Naczelnego. Kulminacją zbrojnego wysiłku AK było zorganizowanie akcji „Burza”. 

- Jesteśmy tu po to, żeby oddać cześć tym wszystkim bohaterom, dzięki którym jesteśmy w wolnej i niepodległej 
ojczyźnie. Jesteśmy tu po to, by dać świadectwo naszemu przywiązaniu do wartości, jakimi są niepodległa 
ojczyzna, patriotyzm, hasło: Bóg, honor, ojczyzna, do której Armia Krajowa była przywiązana. To hasło było dla 
nich pokarmem przez kolejne dziesięciolecia. Jesteśmy po to, by o nich mówić, by wyjaśniać młodym 
pokoleniom, że wolna, niepodległa ojczyzna nie bierze się z niczego. Ona bierze się z głębokiego patriotyzmu, 
miłości do ojczyzny ponad wszystko – mówił minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. 

Ceremonię na Placu Litewskim poprzedziło otwarcie wystawy Instytutu Pamięci Narodowej „Armia Krajowa”, na 
ul. Królewskiej. Ekspozycja przedstawia podstawowe zagadnienia związane z powstaniem i rozwojem Armii 
Krajowej. Na planszach wystawy ukazane zostały m.in. wysiłek polskiej młodzieży harcerskiej, propaganda i 
wywiad organizacji, udział kobiet w działalności podziemnej, działalność sabotażowa i dywersyjna, akcje zbrojne, 
akcja „Burza” na kresach oraz Powstanie Warszawskie. 

Częścią lubelskich obchodów była też iluminacja poświęcona Armii Krajowej na budynku Poczty Głównej oraz 
wystawa pn.: „Siły Zbrojne Podziemnego Państwa Polskiego". Wystawę będzie można oglądać do 15 marca br. 
w galerii plenerowej parafii cywilno-wojskowej pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Lublinie. 


