
17.09.2021 r. Lubelskie obchody 82. rocznicy agresji Rosji sowieckiej na Polskę. 

„Polska polityka oficjalna była polityką pokojową. 
Zdradziła Rosja, idąc zbrojnie na pomoc Niemcom, 
uderzając nas w umówionym z nimi momencie 
nożem w plecy”. 

Wódz Naczelny gen. broni Władysław Sikorski 

W dniu 17 września 2021 r. przypada 82 rocznica agresji ZSRR na Polskę oraz Dzień 
Sybiraka. Mieszkańcy Lublina po raz kolejny uczcili pamięć tych, którzy stawili opór radzieckiej 
agresji w 1939 r. Lubelskie obchody 82 rocznicy agresji ZSRR na Polskę rozpoczęły się od 
złożenia kwiatów pod tablicą por. Jana Bołbotta w Collegium Iuridicum KUL. Następnie w 
kościele p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny Zwycięskiej odbyła się uroczysta msza 
święta w intencji ofiar agresji sowieckie 17 IX 1939, poległych na Kresach Wschodnich, 
zamordowanych w Katyniu, zmarłych na zesłaniu i łagrach Sybiru. Liturgię poprowadził i 
homilię wygłosił ks mgr Dariusz Bondyra. Celebransem był min. ks ppłk Witold Mach proboszcz 
parafii wojskowej w Lublinie. Główna część uroczystości odbyła się na Placu Litewskim. W 
uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele jednostek wojskowych garnizonu Lublin, policji, 
straży granicznej, państwowej straży pożarnej, służby więziennej, władz wojewódzkich, 
samorządowych, stowarzyszeń kombatanckich, weteranów, parlamentarzyści piłsudczycy 
uczniowie lubelskich szkół oraz licznie zgromadzeni sybiracy i mieszkańcy Lublina. Na wstępie 
Orkiestra Wojskowa w Lublinie odegrała hymn państwowy. Po odegraniu i odśpiewaniu hymnu, 
zebranych powitał i słowo wstępne wygłosił pełnomocnik prezydenta Lublina ds. kombatantów 
pan Zdzisław Niedbała.  Kolejnym punktem były okolicznościowe przemówienia: m.in. 
przedstawiciela kombatantów pani Danuty Malon prezes Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w 
Lublinie. Wicewojewody Lubelskiego pana Bolesława Gzika oraz Wicemarszałka Parlamentu 
Dzieci i Młodzieży Województwa Lubelskiego Lukasa Kasicy. Po okolicznościowych 
wystąpieniach odbył się apel pamięci. Kompania honorowa oddała salwę honorową. Delegacje 
złożyły kwiaty na płycie Pomnika Nieznanego Żołnierza. Na zakończenie tej części 
uroczystości Orkiestra Wojskowa w Lublinie odegrała melodię „Hasło Wojska Polskiego” i 
„Cisza”. Po złożeniu wieńców zebrani udali się pod pomnik Matki Sybiraczki, gdzie odbyła się 
dalsza część uroczystości. Odśpiewano hymn Sybiraków. Okolicznościowe przemówienia 
wygłosili m.in pan Józefa Lisa Wiceprezes Związku Sybiraków Oddział w Lublinie i pana 
Marcina Krzysztofika Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie. Po 
okolicznościowych wystąpieniu delegacje złożyły kwiaty pod Pomnikiem Matki Sybiraczki. 
Następnie  zebrani udali się pod pomnik Ofiar Katynia  gdzie delegacje złożyły kwiaty pod 
Pomnikiem Ofiar Katynia. 

Na zaproszenie organizatorów uroczystości w obchodach uczestniczył i godnie 
reprezentował Stowarzyszenie Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP Oddział Lublin im 
generała Tadeusza Góry:

                                          
                                                                               kpt. rez. Andrzej Dziurkowski. 
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