
16.09.2021 r. 82 rocznica obrony Lublina 

„Wy tej Polski nie utrzymacie. Ta burza, która nadciąga, 
jest zbyt wielka. Obecna Polska zdolna jest do życia  
tylko w jakimś wyjątkowym, złotym okresie dziejów”  

Marszałek Polski Józef Piłsudski 

W dniu 16 września 2021 r. przypada 82 rocznica obrony Lublina. Dla 
upamiętnienia t  e  j  rocznicy odbyły się uroczystości upamiętniające bohaterską obronę 
miasta Lublina w 1939 roku. Organizatorem uroczystości była społeczność Technikum 
Elektronicznego im. Obrońców Lublina 1939 z ul. Wojciechowskiej. 

Kampania wrześniowa 1939 roku dotarła do Lublina w dniu 16 września. Wówczas w 
potyczce pod Konopnicą oddział zwiadowczy pod dowództwem mjr. Dudzińskiego 
zaskoczył rozpoznawczy oddział niemieckich cyklistów, zmusił ich do odwrotu biorąc trzech 
jeńców. Wojska niemieckie napotkawszy zaciekły opór na przedmieściach miasta, 
rozpoczęły jego ostrzał artyleryjski połączony z nalotami lotniczymi. Walki trwały do nocy, 
kiedy ze względu na miażdżącą przewagę wroga, oddziały obrońców Lublina musiały się 
wycofać. Niemcy wkroczyli do miasta rankiem 18 września i rozpoczęła się okupacja Lublina.

 
Główna część uroczystości z okazji 82 rocznicy obrony Lublina odbyła się pod 

pomnikiem Obrońców Lublina 1939 r, przy ul. Tomasza Zana. Obecnie pamięć wojny 
okazuje się zbyt słaba, by zniwelować siłę politycznego konfliktu dzielącego Polskę i 
Polaków. W uroczystościach uczestniczyły poczty sztandarowe: piłsudczyków i lubelskich 
szkół. Ponadto uczestniczyli przedstawiciele jednostek wojskowych garnizonu Lublin, 
władz wojewódzkich, samorządowych, stowarzyszeń kombatanckich, weteranów, 
piłsudczyków, uczniowie lubelskich szkół oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy Lublina. 

Na wstępie odśpiewano hymn państwowy. Po odśpiewaniu hymnu uczniowie 
Technikum Elektroniczne im. Obrońców Lublina 1939 r. wykonali montaż słowno – muzyczny. 
Zebranych powitał i słowo wstępne wygłosił pełnomocnik prezydenta Lublina ds. 
kombatantów pan Zdzisław Niedbała. Następnie głos zabrał: Wicemarszałek Województwa 
Lubelskiego pan Sebastian Trojak. Po okolicznościowym przemówieniu delegacje 
złożyły kwiaty pod pomnikiem Obrońców Lublina w 1939 r. Na zakończenie tej części 
uroczystości Orkiestra Wojskowa w Lublinie odegrała melodię „Cisza”. Uroczystości 
zakończyła msza święta w kościele pw. Najświętszej Marii Panny i św. Franciszka z Asyżu 
przy Al. Kraśnickiej w intencji Obrońców Lublina. 

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 A.G.D. 

16.09.2021 
kom 663 410 251 
tel 81 5341440 
e – mail andrzej.dziurkacz@o2.pl 

mailto:andrzej.dziurkacz@o2.pl



